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O PASSE 

PAULO ROBERTO BRERO DE CAMPOS 

 

O QUE É O PASSE? 

O passe é um processo que visa ajudar um indivíduo a obter equilíbrio 
energético, no qual médiuns especializados aproximam as suas mãos do campo de 
ação (aura) desse indivíduo que veio procurar o passe, fazendo a aplicação da energia 
do processo do passe. Segundo Grimm, “passe implica na presença de médiuns 
fazendo a entrada específica no campo de ação (entrada no campo da aura)” [1]. Mas 
é importante lembrar que quem faz a distribuição da energia é o próprio individuo que 
veio buscar o passe, por isso se diz que ele também é agente ativo do processo de 
passe. 

Para a Doutrina, no processo do passe, todos os participantes são agentes: o 
agente mediúnico que faz o passe e o agente receptor que vem ao centro espírita 
buscar o passe, mas que também é agente ativo do processo do passe [2].  

A doença é um desequilíbrio no ritmo normal dos plexos do organismo físico. O 
passe tende a equilibrar estes plexos. O que o passe faz é permitir que os fluxos de 
energia do organismo voltem ao ritmo normal. Segundo Grimm, o passe é uma 
recarga: recarga para o agente mediúnico que faz o passe e para o agente que vem 
fazer a recepção do passe, [3]. 

O passe mediúnico é prece, concentração e doação. São os espíritos que 
reconhecem a situação do paciente. Então, são os espíritos quem mais fazem no 
momento do passe.  

Mas é muito importante que os agentes encarnados estejam em equilíbrio para 
ajudar a atingir o objetivo do passe. 

 

TIPOS DE PASSES 

Para simplificar, pode-se classificar os passes em dois tipos: a) Passe anímico; 
b) Passe mediúnico. O passe mediúnico pode ser subdividido em dínamo-aurificação, 
fitodínamo-aurificação e Transferência de Frequência Mediúnica Terapêutica.  

1) Passe anímico – no passe anímico é utilizada a energia da pessoa que está 

aplicando o passe. Não há participação de espíritos desencarnados. Na parte final 
desse texto, será falado um pouco mais sobre esse tipo de passe (ver processo 
anímico).  

2) Passe mediúnico (passe espírita) – no passe mediúnico há o concurso de 

espíritos desencarnados. Quando há o concurso dos espíritos desencarnados, através 
do médium, se potencializa o processo fotoelétrico, intensifica-se a transmutação, 
sendo que espíritos desencarnados especializados em saúde direcionam a energia 
para permitir melhor assimilação por parte do indivíduo que está carente [4].  

Em alguns textos de Antonio Grimm [5] é possível encontrar a denominação 
passe espírita para indicar o passe mediúnico.  

Conforme Antonio Grimm, o passe é feito do corpo físico para o espírito: 

É importante salientar que na medicina espírita o agente mediúnico 
poderá fazer a transmutação de energia numa relação dinâmica, do 
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corpo para o espírito. Ou seja, o médium integrado ao espírito 
manifestante produz uma energia limpa que alcança o receptor, que, se 
em prontidão para processar a energia, como ele está encarnado, é 
feita num plano primeiro no corpo material, passando pelo perispírito, 
alcançando o espírito, que, sensibilizado, faz a redistribuição da 
energia, [6].  

O passe é inicialmente aplicado no corpo físico, passando pelo campo de ação, 
indo para o perispírito e para o espírito encarnado, que através de uma central faz a 
distribuição desta energia no perispirítico e no campo de ação, consequentemente, 
atingindo e equilibrando o corpo físico. 

Na figura 1 é mostrado de forma esquemática como é feito o passe tradicional. 

 

Figura 1 – passe tradicional 

Mesmo os passes realizados fora dos centros espíritas podem ser mediúnicos, 
isto é, podem ser feitos com o auxílio de espíritos desencarnados. Segundo Grimm, 
todas as vezes que o médium participa dos grupos de exercício mediúnico, ele faz uma 
conexão mental por afinidade a alguns espíritos. Quando este médium se predispuser 
ao processo missionário de fazer o passe em outro indivíduo, mesmo que o espírito 
desencarnado esteja há milhares de quilômetros ele irá imediatamente comunicar-se 
com este médium e o passe será mediúnico [7].  

 

3) Dínamo-aurificação – a dínamo-aurificação é uma variação do passe. A 
dínamo-aurificação age diretamente no campo de ação (osciladores materiais e 
espirituais) da pessoa, o que contribui para a eficiência do processo. Quando se utiliza 
ervas é denominada fito-dínamo-aurificação. É na aura (campo de ação) que 
primeiramente se instalam os núcleos patológicos [8]. 

Pela maneira tradicional, o passe age no sentido corpo-perispirito-espírito (sendo 
que é o espírito encarnado quem gerencia a distribuição desta energia), que é um 
processo mais lento que a dínamo-aurificação. Na dínamo-aurificação a aplicação é 
feita diretamente no campo de ação e por isso age de forma mais eficiente.  

Na figura 2 é mostrado de forma esquemática como ocorre a dínamo-
aurificação. O passe é feito diretamente no campo de ação, passando para o perispírito 
e para o espírito que faz a distribuição dessa energia. 

 
Figura 2 – dínamo-aurificação 
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3.1) Fito-dínamo-aurificação – na fito-dínamo-aurificação utilizam-se ervas. 
Uma erva é macerada utilizando-se as mãos, assim, o princípio ativo da erva fica nas 
mãos do agente que irá fazer o passe e em seguida ele faz o passe com suas mãos 
entrando no campo de ação do indivíduo que veio buscar o passe.  

A aplicação da fito-dínamo-aurificação é feita diretamente no campo de ação, 
passando para o perispírito e para o espírito encarnado que faz a distribuição dessa 
energia.  

Através da fito-dínamo-aurificação o princípio ativo da planta é aplicado de forma 
mais rápida e eficiente no indivíduo que veio buscar o passe.  

Na figura 3 é mostrado de forma esquemática como ocorre a fito-dínamo-
aurificação. 

 

Figura 3 – fito-dínamo-aurificação 

Pela maneira tradicional, os medicamentos agem no sentido corpo-perispirito-
espírito que é um processo mais lento que a fito-dínamo-aurificação (lembrando 
sempre que é o espírito encarnado quem gerencia a distribuição desta energia). 

 

4) Transferência de Frequência Mediúnica Terapêutica (TFMT) – na SBEE o 

passe espírita evoluiu para a técnica de Transferência de Frequência Mediúnica 
Terapêutica. A TFMT é feita diretamente no campo de ação, que repassa 
imediatamente ao perispírito e ao espírito encarnado, que é quem faz a distribuição 
dessa energia através de uma central [9]. 

A dinamoaurificação é um tipo de TFMT. É possível notar que os espíritos 
quando trouxeram a dinamoaurificação já estavam preparando os médiuns para o 
conceito e prática da TFMT. 

Na figura 4 é mostrado de forma esquemática como ocorre a transferência de 
frequência mediúnica terapêutica.  

 
Figura 4 – transferência de frequência mediúnica terapêutica 

 

5) Transferência de frequência terapêutica (TFT) – a transferência de 
frequência terapêutica é uma terapia que alguns pesquisadores começam a estudar. 
Ela não é um passe, mas possui um processo semelhante. A transferência de 
frequência terapêutica é feita através de aparelhos eletrônicos, nos quais o 
medicamento é transformado em uma frequência que é aplicada diretamente no campo 
de ação do indivíduo.  



SOCIEDADE BRASILEIRA DE ESTUDOS ESPÍRITAS – SBEE 
 

SOCIEDADE BRASILEIRA DE ESTUDOS ESPÍRITAS – SBEE     Paulo R. Brero de Campos      Pág:  4 
 

Na figura 5 é mostrada de forma esquemática a transferência de frequência 
terapêutica. 

 
Figura 5 – transferência de frequência terapêutica 

 

COMO O PASSE DEVE SER FEITO? 

O passe é iniciado com os médiuns especialistas colocando-se à frente do 
indivíduo que veio buscar o passe, levando as suas mãos até a região do pavilhão 
auricular (auditivo) deste indivíduo. Esta ação denomina-se entrada no campo de ação 
do indivíduo. Isso significa que o médium que fará o passe entrou no campo de ação 
do indivíduo. O médium pode fazer a movimentação mãos, mas lembrando que toda a 
movimentação das mãos durante o passe deve ser suave.  

Após fazer a entrada pelo pavilhão auricular [11] pode-se, através de 
movimentos suaves, fazer o passe em torno da cabeça (plexo cerebral), depois no 
plexo solar e finalizando no plexo funcional, sempre sem tocar na pessoa que está 
participando do passe. Antes de terminar o passe, pode-se usar a intuição para atender 
alguma região que a pessoa mais necessite [8]. 

Para obter melhor resultado pode-se mentalizar outras cores no momento do 
passe, mas sempre terminar com o verde, pois o verde é o fixador universal [10].  

Mas é importante lembrar que não se deve fazer movimentos bruscos ou sacudir 
as mãos, pois isto não é necessário para atingir a finalidade do passe e poderia 
assustar as pessoas que buscam este tipo de terapia. 

Na figura 6 é mostrado como deve ser feita a entrada no campo de ação para se 
iniciar o passe. 

 
Figura 6 – entrada no campo de ação 

Procurando explicar porque a entrada do passe deve ser feita na altura do 
pavilhão auricular, Antonio Grimm afirma: 

A entrada do passe deve ser feita pelo pavilhão auditivo (auricular), 
pois ali é um espaço privilegiado. No passe, ele é o grande condutor 
[2]. O passe nesta região permite a transferência de uma energia 
qualificada [11]. 
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Ele procura dar mais detalhes sobre a entrada no pavilhão auricular: 

Normalmente o passe deve ser iniciado no plexo cerebral, com entrada 
na altura dos pavilhões auditivos, pois nesta região tem-se em torno de 
noventa e cinco por cento do equilíbrio humano [12]. Além disso, se a 
entrada não for feita na região do pavilhão auditivo se faz atrito [12] e o 
passe não será tão efetivo. 

Segundo Grimm, o passe iniciado na altura do pavilhão auricular permite a 
transferência de energia qualificada [11].  

O passe pode ser feito no sentido horário. Segundo Grimm “depois de feita a 
entrada no pavilhão auditivo, é possível fazer o passe no sentido horário. Desta forma, 
se faz a absorção mais rápida da transmutação de energia.” [13].  

 

TRANSMUTAÇÃO DE ENERGIA E SERVIZADORES 

Os espíritos afirmam que o passe é transmutação de energia. O uso do termo 
transmutação implica que há transformação, processamento, de energia. O agente que 
veio buscar o passe vai receber, processar e alocar esta energia no local que for mais 
conveniente. Quem faz esta alocação é a própria pessoa que veio buscar o passe. O 
próprio processo do passe permite esta transmutação de energia, sem que ocorram 
perdas para nenhum dos agentes. Pelo contrário, os dois são reequilibrados. O 
processo mediúnico atua como um servizador, significando que a energia usada no 
processo é muito maior que a energia retirada de qualquer um dos agentes. Segundo 
Grimm, todos são agentes ativos do processo: 

Para compreender porque o passe é uma recarga para os dois agentes, deve-se 
entender o que é um servizador.  

O servizador pode ser entendido através do estudo do servo-freio de um 
caminhão. Os caminhões utilizam servos-freios, nos quais a energia aplicada no pedal 
é muito menor que a energia necessária para parar o caminhão. O restante de energia 
que irá frear o caminhão é fornecido pelo próprio servo-freio. O servo-freio é um 
servizador. Uma criança pode parar um caminhão equipado com um servo-freio, pois a 
energia que ela aplica ao pedal de freio é muito menor que aquela que efetivamente faz 
o caminhão parar, isto é, aquela energia que é aplicada realmente nas rodas. A maior 
parte da energia aplicada vem do servo-freio, que é um servizador.  

O passe é um processo servizador, [14]. Então, o agente que está fazendo o 
passe necessita usar muito pouco de sua energia. A maior parte da energia é fornecida 
pelo processo do passe. 

 

O PASSE É QUÂNTICO? 

Segundo Antonio Grimm, no processo da transmutação de energia, o agente 
doador transmite a energia em pacotes. E o receptor o faz também em pacotes, e 
através de uma central distribui no seu organismo [15]. A energia do passe é 
transmitida por pacotes de energia (quanta).  

Grimm afirma que o processo mediúnico é um verdadeiro acelerador de 
partículas, que, no fluxo da transmutação de energia, o processo não ocorre em níveis 
contínuos, mas através de pacotes [15].  
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No ano de 2005 Grimm trouxe o conceito de que o passe ocorre em pacotes de 
energia, significando que a energia do passe é transferida em pacotes, por isso sendo 
possível afirma que a energia do passe é quântica.  

Deve ficar claro que o passe sempre foi quântico. Mas agora os médiuns têm 
condições de entender isso, por isso os espíritos estão reafirmando esse conceito.  

 

O INÍCIO DO PASSE DEVE SER FEITO PELA FRENTE, NA ALTURA DO 
PAVILHÃO AURICULAR  

A entrada para o passe deve ser feita pela frente, na altura do pavilhão auricular. 
Não se deve fazer a entrada pelas costas, pois isso dificulta o passe. Depois de feita a 
entrada pela frente, é possível se postar atrás para fazer o passe. Isso é possível 
porque já ocorreu a entrada no campo de ação do indivíduo que está buscando o 
passe [16].  

 

A ENERGIA DO PASSE VAI FAZER A CURA DE FORA PARA DENTRO?  

Não, o passe vai emitir energia, mas quem administra essa energia para a cura 
é o próprio indivíduo. Por exemplo, ele está com uma ferida. Não são os médiuns que 
irão curar a lesão com aquela energia. Quem vai curar a lesão é o próprio indivíduo, 
através de uma central que ele possui, cruzando o seu código do Universo com o seu 
código básico, distribuindo essa energia para fazer a cicatrização [16].  

 

PROCESSO ANÍMICO  

Antes de falar do passe anímico é importante falar do processo anímico. Anímico 
é relativo à própria alma [17]. Refere-se à energia da própria pessoa que está fazendo 
o passe.  

O processo anímico usa apenas energia da Terra. Não há espíritos 
desencarnados participando do processo. Por exemplo, alguns curandeiros, 
benzedores, pajés, trabalham um processo anímico, que envolve sua energia e a 
energia da comunidade. Eles prestam um serviço à comunidade, sempre gratuito, e a 
comunidade lhes dá suporte para esta atividade. Eles são equilibrados pela própria 
comunidade. Em muitos casos estes indivíduos podem ter registros informacionais de 
cura obtidos em outras encarnações, mesmo que não tenham tido a oportunidade de 
estudar estes assuntos nesta encarnação e isto facilita a eles a aplicação deste tipo de 
energia [7]. No passe anímico ocorre a transmissão da energia do operador para o 
paciente. Apesar de não haver participação de espíritos desencarnados, nestes casos 
o médium possui o suporte da comunidade, por isso esse processo é positivo. O 
médium ajuda a comunidade e ela lhe dá suporte. 

O problema acontece quando o médium extrapola as funções que a comunidade 
lhe dá suporte e começa a querer ganhar dinheiro, ou executar outras funções para as 
quais ele não está preparado. Nesse passe anímico, como é utilizada energia do 
operador sem um suporte da comunidade, ele se desgasta. Ele perde seu capital de 
vida e desencarna mais cedo. Por isso deve-se ter muita cautela com o passe anímico. 

Quando o médium faz o passe anímico sem o suporte da comunidade, o passe 
pode ser negativo para quem o procura. O passe anímico pode provocar desequilíbrios 
(vacúolos) no campo de ação, e isso é extremamente perigoso [18]. Alguns indivíduos 
poderão ficar irremediavelmente doentes ao participar de processos anímicos [19].  
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Para entender o que ocorre em um passe anímico Antonio Grimm faz uma 
analogia, ele diz: "peguem uma tábua branca de pínus e com um pincel passem óleo 
queimado na tábua. Para tentar limpar, apliquem soda cáustica, detergente, diluentes e 
outros produtos. Num primeiro momento, parece que a tábua está limpa. Mas quando 
houver alteração iônica, devido a mudanças no clima, as manchas reaparecerão na 
tábua. Será muito difícil retirar a mancha de óleo".  

No passe anímico ocorre algo similar. O passe anímico provoca alterações no 
campo de ação, sendo que se o indivíduo tiver algumas alternâncias de humor, isso 
imediatamente reaviva esses elementos negativos. Nessa encarnação ele passará a 
vida inteira lutando para fazer equilíbrio devido a ter se submetido ao passe anímico 
[20]. 

Quando se faz o passe anímico, ele pode ser extremamente prejudicial. Esse 
passe pode provocar grandes lesões no campo de ação dos indivíduos [21].  

 

É CORRETA A NOMENCLATURA DE PASSE MAGNÉTICO? 

Alguns livros denominam de passe magnético o passe que é realizado apenas 
pelo operador. O termo passe magnético não é correto, o melhor seria utilizar o termo 
passe anímico, pois é utilizada energia do próprio operador. Hoje em dia é possível 
fazer imãs e eletroímãs extremamente poderosos. Se o passe fosse apenas magnético 
seria possível utilizar estes imãs no lugar dos médiuns, pois eles poderiam ser 
fabricados com características magnéticas muito expressivas. Assim, é melhor evitar o 
uso do termo passe magnético, utilizando o termo passe anímico. 

 

CONCLUSÕES 

O passe ensinado nas casas espíritas é o passe mediúnico, realizado com a 
ajuda de espíritos desencarnados. Nesta situação não há desgaste para nenhum dos 
agentes, pelo contrário, todos se equilibram.  

O passe deve ser iniciado pela frente, na altura do pavilhão auricular, o que é 
denominado entrada no campo de ação.  

Todos são agentes ativos no processo do passe, pois o indivíduo que recebe o 
passe é quem irá distribuir a energia que recebeu para conseguir a cura. E a cura é 
sempre de dentro para fora.  
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