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Oração Inicial: 
 
<[Moderador]> Senhor Jesus, querido amigo de todas as horas! Rogamos a 
tua proteção neste momento de busca de esclarecimentos e informações para 
balizarem nossas ações do cotidiano. Que os espíritos que contribuem para 
esta tarefa nos auxiliem a tornar este momento proveitoso para todos. Que 
seja em teu nome e em nome de Deus o início de mais uma palestra virtual. 
Que assim seja! (t) 
 
Considerações iniciais do palestrante: 
 
<Alexandre_Lobato> Meu nome é Alexandre Lobato, sou colaborador do Centro 
Espírita Léon Denis. 
Temos hoje um bom assunto para estudarmos, já que os passes e as curas 
espirituais fazem parte de quase todos os assuntos que envolvem a ação da 
Casa Espírita no socorro das pessoas, sempre gerando polêmicas como o uso 
da técnica adequada, a origem das curas, a forma e o mecanismo de como 
elas se dão, etc. 
Por tudo isso, toda a discussão, todo o estudo em torno desse tema será 
sempre útil para melhorar a nossa colaboração dentro dos esforços da casa 
espírita e dos bons espíritos. (t) 
 
Perguntas/Respostas: 
 
<[Moderador]> [01] <CELD> Qual a diferença entre passes e imposição de 
mãos? 
 
<Alexandre_Lobato> Ambos são processos de magnetização, ou seja, formas 
de se manipular os fluidos, a primeira, os passes, implicam 
essencialmente na movimentação das mãos. A outra, na imposição fica-se 
com as mãos paradas e espalmadas sobre um determinado local do corpo ou 
órgão da pessoa que está recebendo os passes. (t) 
 
<[Moderador]> [02] <Emmanuel> Em linhas gerais, como funciona o processo 
de cura espiritual? 
 
<Alexandre_Lobato> Basicamente, seguiremos a descrição feita por Kardec 
em "A Gênese". Lá ele nos explica que as moléculas doentes do corpo de 
quem recebe o passe são substituídas por moléculas saudáveis a partir da 
ação fluídica que o magnetizador promove em favor desse doente. 
Num aspecto mais amplo, a verdadeira cura espiritual compreende a 
renovação moral do indivíduo.  
Por isso, em geral, na Casa Espírita organizada a partir da Codificação, 
sempre se aplicam os passes juntamente com o ensino do Evangelho. (t) 
 



<[Moderador]> [03] <CELD> Existe diferença entre magnetismo e fluido 
magnético? 
 
<Alexandre_Lobato> Sim. O magnetismo é uma força física, que nos permite 
agir sobre o fluido (matéria). Gosto sempre de exemplificar para que 
fique mais claro esse entendimento: pode se ter muito magnetismo e pouco 
fluido, por exemplo, Chico Xavier, já nos seus últimos anos de vida não 
possuía quase nenhuma energia vital, mas continuava reunindo multidões ao 
seu redor. 
Essa capacidade de atrair as pessoas é uma manifestação da força 
magnética que ele possuía. 
Em contrapartida, existem pessoas com muito fluido e quase nenhum 
magnetismo. Por exemplo, geralmente os jovens possuem uma boa cota de 
energia, mas podem ser dispersivos, não conseguindo concentrar o 
pensamento e a vontade, não conseguem concentrar a sua força magnética 
para bem conduzir os fluidos. (t) 
 
<[Moderador]> [04] <Emmanuel> Gostaria de saber como o Espiritismo vê os 
chacras ou centros de força e as suas relações com o passe e curas 
espirituais? 
 
<Alexandre_Lobato> Conhecimento dos centros de força é um requisito 
básico para o médium ou magnetizador bem aplicar os passes. Sendo os 
centros de força pontos de concentração de energias (no perispírito) 
intimamente ligados ao sistema nervoso (no corpo físico) eles nos ajudam 
na correta distribuição das energias que estamos manipulando durante os 
passes mesmo que não saibamos exatamente qual o órgão ou região do corpo 
adoentado, ou seja, eles conduzem por simples processos magnéticos os 
fluidos até os pontos onde são necessários. (t) 
 
<[Moderador]> [05] <Emmanuel> O nível moral da pessoa que irá aplicar o 
passe exerce algum tipo de influência no processo? 
 
<Alexandre_Lobato> Exerce. Os fluidos sempre adquirem alguma 
característica daquele que os manipula. 
O fluido dos espíritos de melhor qualidade acaba sendo adulterado pela 
condição moral do médium.  
Quanto mais puro for o resultado final dessa mistura, mais rápida é a 
cura. (t) 
 
<[Moderador]> [06] <[Moderador]> Se é sempre recomendado ao médium 
estudar sempre para aproveitar melhor a sua mediunidade. O que dizer de 
significativos processos de curas que acontecem em locais em que nem se 
acredita em influência dos espíritos, como em igrejas evangélicas, 
católicas (carismáticas), etc? 
 
<Alexandre_Lobato> O aprendizado do médium é apenas um dos fatores que 
favorecem a cura. Há outros envolvidos. Como o merecimento do enfermo, as 
condições do ambiente, a ação dos espíritos que se dá em qualquer lugar, 
onde eles queiram agir, independente de religião e muitos outros fatores 
vão participar do processo curador. (t) 



<[Moderador]> [07] <_Alves_> Boa noite, Alexandre. Há muita discussão no 
Movimento Espírita sobre a necessidade ou não dos ditos "passes 
padronizados", ensinados pelo emérito Edgard Armond e explicados por 
André Luiz. Há muitas casas atualmente adotando a simples imposição de 
mãos, gesto usado corriqueiramente por Jesus. Qual a sua opinião sobre o 
assunto? 
 
<Alexandre_Lobato> Depende da condição de trabalho dos médiuns e dos 
espíritos e da direção de cada Casa Espírita. 
Como falamos anteriormente, tanto o passe como as imposições são 
processos de magnetização e, portanto, podem ser livremente aplicados. 
(t) 
 
<[Moderador]> [08] <Stone_> Por que não são divulgadas publicamente as 
curas realizadas em casas espíritas (pelo menos no próprio local)? Não 
seria uma forma de divulgação da Doutrina e suas práticas? 
 
<Alexandre_Lobato> A Casa Espírita que segue as orientações da 
Codificação leva em consideração que o verdadeiro convencimento nasce do 
estudo doutrinário. 
Vemos no Evangelho Jesus, após curar os doentes, dizer: "Ide e não contai 
a ninguém que foste curado". 
É o ensinamento que a Casa Espírita procura seguir. (t) 
 
<[Moderador]> [09] <_Alves_> Alexandre, algumas casas, na tentativa de 
"melhorar" o tratamento, impedem que fumantes apliquem passes, outros até 
de exercerem qualquer atividade mediúnica. É certo isso? E o maledicente, 
o sexólatra, o invejoso, e outros desvios morais tão comuns em nosso 
atual estágio evolutivo, não fariam tanto, ou mais mal, do que um 
fumante? 
 
<Alexandre_Lobato> Você está certo. Todo desvio de conduta, segundo os 
padrões da ética Cristã e até da saúde, implicam em uma fraqueza moral, 
que, por conseguinte vai ter sua influência no trabalho do médium. 
Cabe à Casa Espírita procurar sempre orientar os médiuns nesse sentido, 
lembrando que este esforço para deixar os vícios faz parte do seu 
processo de melhoria moral. Devemos usar o bom senso, se formos fechar as 
portas do trabalho no bem para todo aquele que tiver um vício, estaremos 
decretando o fim da própria tarefa. (t) 
 
<[Moderador]> Duas perguntas correlatas: [10] <Emmanuel> Quais são os 
principais fatores que podem prejudicar a cura espiritual? [11] Baseado 
na resposta da questão 8: O mesmo vale para quem vai receber o passe, ou 
seja, seus vícios morais podem atrapalhar a cura? 
 
<Alexandre_Lobato> A condição moral do médium e do enfermo constituem sem 
dúvida a principal dificuldade de se obter a cura. Há também que se 
considerar o que as Leis de Deus permitem. Há pessoas que do nosso ponto 
de vista como encarnados tem uma conduta moral inatacável, e, no entanto, 
não conseguem a cura. 



Nesses casos, provavelmente estaremos diante de alguém que atravessa uma 
experiência expiatória ou provacional, a partir de necessidades 
espirituais que envolvem outras existências. (t) 
 
<[Moderador]> [12] <Dr_BoGuS> já ouvir dizer que é necessário à noção da 
anatomia da matéria para o passe ser mais bem aplicado! Concordo com 
isso! Porque não é usada essa idéia nas casas espíritas? 
 
<Alexandre_Lobato> Por exemplo: no Centro Espírita Léon Denis o candidato 
ao trabalho da cura passa pelo menos 4 meses estudando noções de anatomia 
humana, fisiologia e patologia. 
É meramente informativo, somente noções básicas que ajudarão o médium a 
compreender um pouco mais sobre os doentes, tratá-lo melhor. 
Como você vê, isso depende da forma como cada Casa Espírita é dirigida e 
até das pessoas que trabalham nela. 
Mas não podemos esquecer que, por exemplo, os apóstolos eram pessoas 
muito simples, com pouco ou nenhum conhecimento nesse campo, e nem por 
causa disse deixavam de conseguir curas. (t) 
 
<[Moderador]> [13] <Emmanuel> Ouvi certa vez numa palestra que o carma ou 
lei da causa e efeito, pode influenciar o processo de cura a ponto de 
torná-lo ineficaz naquele momento. Existe realmente uma relação entre 
carma e a cura espiritual? 
 
<Alexandre_Lobato> Sim. Será sempre a partir das Leis Divinas que se terá 
as condições básicas para a cura. (t) (vide as questões 9/10) 
 
<[Moderador]> [14] <SolangeGC> Queria saber como se distingue um enfermo 
da alma de uma mediunidade! Parece que às vezes é muito confundida. Por 
exemplo: Uma síndrome do pânico é uma doença física ou espiritual? 
 
<Alexandre_Lobato> Vamos por partes... 
Primeiro, mediunidade não constitui uma patologia, mas como o médium tem 
uma cota de energia a mais e não faz o uso adequado da mesma, acaba 
sofrendo uma série de desconfortos. 
Já no caso da síndrome do pânico, não deixa de ser uma doença física, 
necessitando de tratamento adequado em consultório médico, que tem também 
seu aspecto espiritual, por representar uma dificuldade ou fraqueza de um 
espírito no enfrentamento de uma determinada situação de vida. 
Portanto, cabem nesse último caso os dois tratamentos, o espiritual e o 
clínico, sem que necessariamente um tenha que eliminar o outro. (t) 
 
<[Moderador]> [15] <SolangeGC> O que importa mais: estudar ou praticar a 
mediunidade aflorada? 
 
<Alexandre_Lobato> <Alexandre_Lobato> Estudar. Como tratar de algo ou 
trabalhar em algo que você não conhece? Há casos também que se põe esses 
médiuns "com mediunidade aflorada" em alguma tarefa onde eles possam doar 
a energia que ainda não utilizam corretamente. (t) 
 



<[Moderador]> [16] <SolangeGC> digo, é necessário, se preocupar mais em 
trabalhar essas mediunidades ou só através do estudo seria o suficiente!? 
digo isso pelo fato de alguns centros se preocuparem mais com a parte do 
estudo e justamente estar diminuindo os centros de curas espirituais! 
 
<Alexandre_Lobato> A preocupação com o estudo, no meu modo de ver, não 
implica na diminuição das tarefas de cura, ao contrário, entendo que 
quanto mais se conhecer do assunto, mais e melhor se poderá exercer essa 
atividade. Talvez se faça confusão com trabalhos onde se façam as 
chamadas "cirúrgias espirituais", com médiuns de incorporação que fazem 
cortes ou outras técnicas invasivas. Esse tipo de fenômeno me parece 
realmente que está desaparecendo, mas não a cura através de passes 
magnéticos. (t) 
 
<[Moderador]> [17] <Dr_BoGuS> A pessoa que aplica o passe esta se 
concentrando nos chacras do individuo? 
 
<Alexandre_Lobato> Também podem, se assim for necessário. (t) 
 
<[Moderador]> [18] <_Alves_> As cura "ostensivas" cada vez mais estão 
desaparecendo das casas espíritas, até as instituições voltadas mais a 
esta atividades, chamados "núcleos de cura", também estão desaparecendo e 
em seu lugar as instituições espíritas estão se preocupando mais em 
"ensinar a pescar do que em dar o peixe". Isso é concordante com os 
postulados espíritas? 
 
<Alexandre_Lobato> As Casas Espíritas de um modo geral não fazem 
"propaganda" desse tipo de cura. Talvez seja esse o fato que te leva a 
pensar assim. 
Tendo em vista que a cura espiritual compreende de fato a cura do 
espírito, é claro que o investimento no estudo doutrinário evangelizador 
tem um peso importante nesse processo. (t) 
 
<[Moderador]> [19] [17] <Emmanuel> Existem outras linhas de cura 
espiritual, em geral orientais, que não consideram a participação de 
espíritos desencarnados no processo do passe.  
Neste caso a cura é estimulada pelo próprio aplicador. Pergunto: 1. Seria 
uma cura anímica? 2. Porque o Espiritismo não pratica este método? 
 
<Alexandre_Lobato> O espiritismo considera os conhecimentos do 
magnetismo. Se o fluido utilizado na cura for só o do operador encarnado, 
teremos uma cura anímica. 
É bom lembrar que os espíritos respondem a Kardec em "O Livro dos 
Médiuns" que eles, os espíritos, não atuam somente ao lado daqueles que 
crêem na sua existência. (t) 
 
Considerações finais do palestrante: 
 
<Alexandre_Lobato> Como podemos ver, o estudo dos passes, do magnetismo, 
das curas espirituais espertam sempre muita atenção daqueles que 



trabalham, estudam, que vivem enfim a atmosfera de esforços no bem 
existentes no meio espírita. 
Não esqueçamos que Kardec nos trouxe fundamentos básicos para a correta 
utilização de todo esse conhecimento e que de posse do mesmo e sob a 
inspiração de Jesus possamos fazer sempre o melhor que estiver ao nosso 
alcance nesta área. (t) 
 
Oração Final: 
 
<[Moderador]> Jesus amigo, agradecemos a oportunidade do estudo e de 
contar com a boa vontade do companheiro Alexandre e da espiritualidade 
amiga. Que estes ensinamentos acerca da mediunidade nos sejam úteis tanto 
como médiuns como pacientes. 
Seja, então em seu nome, em nome dos amigos espirituais que coordenam 
esta tarefa de divulgação espírita pela Internet, sobretudo em nome de 
Deus, o encerramento de mais uma palestra virtual. Que assim seja! (t) 


