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Atividade vinculada ao Departamento ou Setor de
Atendimento Espiritual do Centro Espírita, o passe é uma
transmissão de energias fluídicas, efetuada com a assistência
dos Espíritos Superiores, em clima de prece, por intermédio de
colaboradores encarnados, de maneira simples e organizada.
O passe não tem contraindicações e pode ser aplicado
em pessoas de qualquer idade e portadoras de qualquer tipo de
enfermidade (orgânica, psíquica ou em processo obsessivo).
O passe é apoio eficaz de todos os tratamentos. Ele
beneficia quem o recebe porque transmite boas energias e
modifica para melhor, aquelas já existentes, saneando
saneando-as ou
fortalecendo-as.
as.
Todavia,
não
deve
ser
usado
indiscriminadamente, só por hábito e sem necessidade.
Encontramos em Jesus a inspiração para
ara a atividade dos
passes. Foi ele quem nos ensinou a impor as mãos sobre
enfermos e necessitados e orar por eles, rogando a Deus que
sejam assistidos.
É necessário que a pessoa que irá receber o passe esteja
receptiva, para conseguir absorver os recursos restauradores
que lhe serão ofertados. Essa condição receptiva inclui o
interesse, a confiança e a fé, e quanto possível, o recolhimento
íntimo e a oração. A fé é muito importante tanto para quem
recebe quanto para quem ministra, pois ela gera a seguranç
segurança
íntima na qual a pessoa se torna reverente e submissa às Leis
divinas.
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