
 
PASSE MAGNÉTICO 

 
É a prática simples de 

manipulação energética 

com o objetivo de 

HARMONIZAÇÃO e 

FORTALECIMENTO FÍSICO 

E MORAL. 



PREPARAÇÃO  
DO  

PASSISTA 



 
PREPARAÇÃO DO PASSISTA 

 

O médium curador está na obrigação de não 

apenas dar os seus bons fluidos, mas também 

doutrinar a si mesmo, pelo estudo, meditação 

e na prática da caridade, com a fé em Deus. 
 



 
PREPARAÇÃO DO PASSISTA 

 
- AUTOCONHECIMENTO 

- AUTOAMOR 

- AQUISIÇÃO DE NOVOS VALORES 

- MUDANÇA DE HÁBITOS 

- EDUCAÇÃO DOS PENSAMENTOS 

- PRECE 

- AUTOPASSE 

- PREPARO FÍSICO 

 



AUTOCONHECIMENTO 



 
AUTOAMOR 

 O autoconhecimento é a base para o autoamor.  
 

Amar-se não significa ser conivente com os erros, 
passivo diante das dificuldades íntimas ou 
negligente perante os deveres.  
 

É ser compreensivo consigo mesmo, paciente 
diante dos desafios e perseverante perante a luta 
por autodomínio e auto superação.  
 

Aquele que se ama se acolhe com generosidade, 
permitindo-se ser o que é, valorizando seus 
aspectos luminosos, sua beleza interior, enquanto 
luta para ser aquilo que deve ser ou que deseja ser. 



AGREGAR NOVOS VALORES 

A tendência ao comodismo pode fazer com que o espírito 
permaneça em determinada condição espiritual por séculos!  

 



 
AGREGAR NOVOS VALORES 

 

Quando carregamos 
conosco a intenção do 
bem, a Misericórdia 
Divina nos isenta de 
maiores quedas no 
mundo de nós mesmos!  



MUDANÇA DE HÁBITOS 

Os nossos reflexos espirituais 
acumulados - “automatismo psíquico” - 
defendem, ou imaginam defender, a 
fortaleza do ‘eu’, impedindo-nos a 
renovação de hábitos e tendências 
negativas. 



 
MUDANÇA DE HÁBITOS 

 

A maior luta que devemos travar é com 
nós mesmos e com o Inconsciente 
Coletivo da Humanidade. 

 



 
MUDANÇA DE HÁBITOS 

 

A renovação de uma só pessoa constitui “ameaça” ao todo que 
não deseja se renovar. Por tal motivo, a Humanidade, 
coletivamente, sempre se opõe às ideias renovadoras de que 
alguém se faça portador. O Inconsciente Coletivo até concorda 
em fazer concessões de natureza periférica, mas não 
concessões profundas. O Subconsciente não quer que o 
homem-velho “morra” – é o instinto de sobrevivência, que, a 
partir do Inconsciente, se enraíza! 



MUDANÇA DE HÁBITOS 

A perfeição do espírito é o completo domínio da 
consciência! Quando todos os nossos ‘egos’ se 
harmonizarem com a consciência, as 
personalidades cederão lugar à individualidade 
redimida! 



O pensamento é o veículo que transporta as 
vibrações, dando-lhes a direção projetada.  

 

Renovemos o pensamento e tudo se modificará 
conosco e à nossa volta.  

 

A mente é como o chuveiro da alma. Aquilo em 
que pensamos firmemente cairá sobre nós 
mesmos, de modo a nos libertar ou a nos 
encarcerar, dependendo do teor dos sentimentos 
que impulsionam as nossas ideias. 

 

               EDUCAÇÃO DOS PENSAMENTOS    
 



CÍRCULO  
VICIOSO 

CÍRCULO  

VIRTUOSO 



PRECE 

A prece é excelente banho de forças, 
tal a vigorosa corrente mental que 
atrai. Por ela, fazemos a limpeza das 
energias desorganizadas, resultantes 
das atividade comuns do trabalho 
diário, e absorvemos do plano 
espiritual as substâncias renovadoras, 
a fim de conseguirmos operar com 
eficiência, a favor do próximo.  



AUTOPASSE 

O medianeiro curador deve estar sempre em boa harmonia vibratória 
para atender ao trabalho socorrista em qualquer parte, lugar e hora. 

 



• Vestuário 

 

• Alimentação 

 

• Higiene Corporal 

 

Preparo Físico 



VÍCIOS 

Os vícios não passam de efeitos externos de nossos conflitos internos. 

 

As tentações penetram no homem mais comumente pelo cérebro, 
estômago e pelo sexo.  

 



 
Preparação da Sessão 

 

Local apropriado, onde se encontram as condições fluídicas necessárias 
para essa atividade. 

 

O passe espírita sempre é acompanhado por oração sincera, em que se 
roga ao alto, aos Espíritos do Senhor, a intervenção misericordiosa em 
favor do reequilíbrio do paciente. 

  

Não direcionar pensamentos ou julgamentos. 

 

 



 
Lembretes Importantes 

 

O passista deverá ficar de olhos abertos.  

 

Evitar ruídos ou movimentos bruscos. 

 

Nunca tocar o paciente.  

 

O passista não deve revelar ao paciente o que viu.  

 

Não preocupar com o resultado da aplicação do passe.  



 
Lembretes Importantes 

 

Evitar incorporação e manifestações outras, bem como 
doutrinação na cabine.  

 

O passista não deve prometer a cura do paciente.  

 

Antes de dormir, o passista deve fazer a sua prece de 
agradecimento e pedir o reabastecimento de energias 
dispendidas durante a aplicação dos passes.  

 



 
Quando NÃO se deve aplicar o passe 

 

Faltar confiança. 

  

Sentimentos negativos.  

 

Vícios e alimentação desregrada.   

 

Idade avançada e com visível esgotamento fluídico.  

 

 



 
Quando NÃO se deve aplicar o passe 

 

Criança ou muito jovem. 

  

Estafa física e/ou mental.  

 

Sem habilitação através de treinamento específico. 

 

Mediunizado. 
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