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PASSES

“E rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está moribunda; rogo-te que venhas e lhe 

imponhas as mãos para que sare, e viva.” — (MARCOS, capítulo 5, versículo 23.)

Jesus impunha as mãos nos enfermos e transmitia-lhes os bens da
saúde. Seu amoroso poder conhecia os menores desequilíbrios da Natureza e os
recursos para restaurar a harmonia indispensável.

Nenhum ato do Divino Mestre é destituído de significação.
Reconhecendo essa verdade, os apóstolos passaram a impor as mãos fraternas
em nome do Senhor e tornavam-se instrumentos da Divina Misericórdia.



Atualmente, no Cristianismo redivivo, temos, de novo, o movimento
socorrista do plano invisível, através da imposição das mãos. Os passes, como
transfusões de forças psíquicas, em que preciosas energias espirituais fluem
dos mensageiros do Cristo para os doadores e beneficiários, representam a
continuidade do esforço do Mestre para atenuar os sofrimentos do mundo.

Seria audácia por parte dos discípulos novos a expectativa de
resultados tão sublimes quanto os obtidos por Jesus junto aos paralíticos,
perturbados e agonizantes.

Passes – continuação...



O Mestre sabe, enquanto nós outros estamos aprendendo a
conhecer. É necessário, contudo, não lhe desprezar a lição, continuando, por
nossa vez, a obra de amor, através das mãos fraternas.

Onde exista sincera atitude mental do bem, pode estender-se o
serviço providencial de Jesus.

Não importa a fórmula exterior. Cumpre-nos reconhecer que o bem
pode e deve ser ministrado em seu nome.

Passes – continuação...

XAVIER, F.C.;  Caminho, verdade e vida . Pelo Espírito Emmanuel - Rio de Janeiro, RJ: FEB, Capítulo 153



Prece



Resumo do 
estudo anterior



Reflexão sobre o texto  Saúde
No Evangelho do Cristo o

melhor tratado de imunologia

contra todas as espécies de

enfermidade.

Da Obra Falando à Terra, FEB, F.C.Xavier, pelo Espírito Joaquim 
Mourtinho



Cuidar do corpo e do espírito
97 –Se as enfermidades são de origem espiritual, é justo a aplicação dos
medicamentos humanos, a cirurgia, etc, etc?

-O homem deve mobilizar todos os recursos ao seu alcance, em favor do seu
equilíbrio orgânico. Por muito tempo ainda, a Humanidade não poderá
prescindir da contribuição do clínico, do cirurgião e do farmacêutico,
missionários do bem coletivo. O homem tratará da saúde do corpo, até que
aprenda a preserva-lo e defende-lo, conservando a preciosa saúde de sua alma.

XAVIER, F.C.;  O Consolador. Pelo Espírito Emmanuel - Rio de Janeiro, RJ: FEB 



Cuidar do corpo e do espírito

98 – Nos processos de cura, como deveremos compreender o passe?

-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.

XAVIER, F.C.;  O Consolador. Pelo Espírito Emmanuel - Rio de Janeiro, RJ: FEB 



O EVANGELHO REDIVIVO
Tema 3.4

IV– Sócrates e Platão, precursores da ideia cristã e do Espiritismo

Escultura: Sócrates

Museu do Louvre - Paris



1) Diferentes níveis de desmaterialização da alma

2) O materialismo, que proclama o nada após a morte, seria a anulação de toda responsabilidade moral

3) A alma não purificada conserva as ideias, as tendências, o caráter e as paixões que tinha na Terra

4) Os homens que viveram na Terra encontram-se após a morte e se reconhecem

5) Princípio da caridade

6) O amor universal, como lei da Natureza
7) Quase a mesma ideia da doutrina cristã se referindo à graça

8) Vês o argueiro nos olhos de teu irmão

9) Relações que existem entre a alma e o corpo

10) Predominância do mal sobre a Terra

O Evangelho Segundo o Espiritismo

IV– Resumo da Doutrina de Sócrates e Platão

O Cristianismo e o Espiritismo ensinam a mesma coisa



O Evangelho Segundo o Espiritismo

IV– Resumo da Doutrina de Sócrates e Platão

O Cristianismo e o Espiritismo ensinam a mesma coisa

Do item I ao VI: Alexsandro, Mônica e Andréia

Do item VII ao XI: Vinícius e Maria Luzia

Do item XII ao XVI: José Wianey e Paulo

Do item XVII ao XXI: Caroline, Ana Cecília e Emanuel



XVII. A virtude não pode ser ensinada; ela vem por um dom de Deus àqueles que a
possuem.

Kardec: É quase a doutrina cristã se referindo à graça. Mas, se a virtude é um dom de
Deus, é um favor, e pode perguntar-se por que, por outro lado, ela não é concedida a
todos; se é um dom, não há mérito da parte daquele que a possui. O Espiritismo é mais
explícito. Ele ensina que aquele que a possui a adquiriu por seus esforços, em suas
existências sucessivas, ao livrar-se pouco a pouco de suas imperfeições. A graça é a força
que Deus concede a todo homem de boa vontade, para se despojar do mal e fazer o bem.

IV– Resumo da Doutrina de Sócrates e Platão

O Cristianismo e o Espiritismo ensinam a mesma coisa

*TÓPICO IV*



XVIII. Há uma disposição natural, em cada um de nós, para nos apercebermos bem
menos dos nossos defeitos do que dos defeitos alheios.

XIX. Se os médicos fracassam na maior parte das doenças, é porque tratam do corpo
– sem a alma – e, porque não estando o todo em bom estado, é impossível que a
parte esteja bem

XX. Todos os homens, desde a infância, fazem mais mal do que bem

XXI. Há sabedoria em não acreditares saber aquilo que não sabes

IV– Resumo da Doutrina de Sócrates e Platão

O Cristianismo e o Espiritismo ensinam a mesma 
coisa



01.Quais os preceitos de Sócrates
que podem ser encontrados no

texto?



Roda de conversa



02. Encontrar os quatro tópicos no texto (Roda de conversa):
a) Saúde 
b) Graça 
c) Virtude
d) Dor
Como encontrar a graça, no sentido do texto?

Como associar a saúde do corpo com a saúde da alma?

Ou como cuidar da alma para que o corpo tenha saúde?



03. Levantar os pontos mais interessantes que encontraram 
nos 21 itens dos preceitos de Sócrates.



• 04. Correlacionar um ponto relevante com a Doutrina Espírita (LE, ESE)

Observar os diversos significados da palavra graça.

Correlacionar saúde com a graça (texto)

05. Abordar o sentido da graça: dicionário Aurélio; o sentido da graça da teologia; 
e o sentido da graça no grego e hebraico (tradução).



Pauta para o próximo
estudo!



Obrigada pela atenção!!!!
Até o próximo estudo.


