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As curas de Jesus

“Quando Jesus desceu do monte, grandes
multidões o seguiam. E eis que veio um leproso e
o adorava, dizendo: Senhor, se quiseres, podes
tornar-me limpo.
Jesus, pois, estendendo a mão, tocou-o, dizendo:
Quero: sê limpo. No mesmo instante ficou
purificado da sua lepra.”

(Mateus 8: 1 – 3)

“Ora, tendo Jesus entrado na casa de Pedro, viu a
sogra deste de cama; e com febre. E tocou-lhe a
mão, e a febre a deixou; então ela se levantou, e
o servia.
Caída a tarde, trouxeram-lhe muitos
endemoninhados; e ele com a sua palavra
expulsou os espíritos, e curou todos os enfermos.”

(Mateus 8: 14 – 16)



Magnetismo lei do Universo

“O magnetismo não foi inventado
por ninguém; existe desde toda a
eternidade!

Com efeito, o fluido é atração, lei
única do Universo. É a fonte dos
movimentos moral, material e
intelectual, a fonte do progresso.”

(ALLAN KARDEC. Revista espírita, 2.ed., julho 1869, 
p.287)



O que é o magnetismo

“O magnetismo, considerado em seu aspecto geral, é a
utilização, sob o nome de fluido, da força psíquica por
aqueles que abundantemente a possuem.”

(LÉON DENIS. No Invisível, cap. 15)



Atração de recursos espirituais  
para a cura

“Atraímos companheiros e recursos,
de conformidade com a natureza
de nossas ideias, aspirações,
invocações e apelos.

Energia viva, o pensamento
desloca, em torno de nós, forças
sutis, construindo paisagens ou
formas e criando centros
magnéticos ou ondas, com os quais
emitimos a nossa atuação ou
recebemos a atuação dos outros.”

(EMMANUEL. Roteiro, cap. 29)



Criações mentais

“Compreendia, desse modo, mais uma vez, e sem qualquer
obscuridade, que somos naturalmente vítimas ou
beneficiários de nossas próprias criações, segundo as
correntes mentais que projetamos [...].”

(ANDRÉ LUIZ. Nos domínios da mediunidade, cap. 5)
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Absorção de fluido magnético: 
alimento mental

“No lar, na via pública, no trabalho, nas diversões, cada
criatura recebe o alimento mental que lhe é trazido por
aqueles com quem convive, temperado com o magnetismo
pessoal de cada um [...].”

(ANDRÉ LUIZ. Missionários da luz, cap. 14)



Absorção de fluido magnético: 
respiração

“Desconhece você, porventura,
que o próprio homem encarnado
recebe mais de setenta por cento
da alimentação comum através de
princípios atmosféricos, captados
pelos condutos respiratórios?”

(ANDRÉ LUIZ. Missionários da Luz, cap. 11)



Absorção do fluido magnético: 
estudos

“O pensamento, portanto,
produz uma espécie de efeito
físico que reage sobre o moral,
[...] podendo-se dizer que, em
tais reuniões, ele (o homem)
recupera as perdas fluídicas que
sofre todos os dias pela
irradiação do pensamento,
como recupera, por meio dos
alimentos, as perdas do corpo
material [...].”

(ALLAN KARDEC. A Gênese, cap. 14, item 20)



Absorção do fluido magnético: ação de 
boas palavras e bons pensamentos

“Quando se diz que um médico
opera a cura de um doente, por
meio de boas palavras, enuncia-se
uma verdade absoluta, pois que um
pensamento bondoso traz consigo
fluidos reparadores que atuam
sobre o físico, tanto quanto sobre o
moral.”

(ALLAN KARDEC. A Gênese, cap. 14, item 20)



O fluido magnético pode ser 
transmitido

“O fluido vital se transmite de um indivíduo a outro. Aquele
que o tiver em maior porção pode dá-lo a um que o tenha
de menos e em certos casos prolongar a vida prestes a
extinguir-se.”

(ALLAN KARDEC. O Livro dos Espíritos, perg. 70)



O passe: exemplo de transmissão 
do fluido magnético

“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, perg.98)



O passe

“O passe é uma
transfusão de energias,
alterando o campo
celular.”

(ANDRÉ LUIZ. Nos domínios da 
mediunidade, cap. 17)



Por que aplicar o passe

“[...] tem como principal objetivo
auxiliar a restauração do equilíbrio
orgânico do paciente.

Por orgânico, aqui, entenda-se a
estrutura completa do indivíduo –
quando:
ѻ desencarnado, Espírito e perispírito;

ѻ quando encarnado, corpo físico, duplo
etérico, perispírito e Espírito.”

(LUIZ CARLOS DE M. GURGEL. O Passe Espírita.)



Eficácia do passe

“O passe poderá obedecer à
fórmula que forneça maior
porcentagem de confiança, não
só a quem o dá, como a quem o
recebe.”

(EMMANUEL. O Consolador, perg.99)



Renovação do pensamento

“Renovemos o pensamento e
tudo se modificará conosco. Na
assistência magnética, os recursos
espirituais se entrosam entre a
emissão e a recepção, ajudando a
criatura necessitada para que ela
ajude a si mesma.”

(ANDRÉ LUIZ. Nos Domínios da Mediunidade, 
cap. 17 ) 


