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PLANO DE AULA

1. TEMA: O Passe.
2. OBJETIVO: As crianças deverão compreender que o passe é um dos mais legítimos complementos
de qualquer tratamento, em que o passista de boa vontade cede de si mesmo em benefício do próximo.
3. BIBLIOGRAFIA:
Mt, 8: 1 a 12; Mc, 1: 40 a 42 e LC, 5: 12 a 3.
LE, 70: “Fluido que se transmite de um para outro”.
M. Esp., 427: “…eletricidade animalizada”.
Segue-me (Emmanuel / F.C.Xavier), pág. 99: “Transfusão de energia física-psíquica”.
4. AULA:
a) Incentivação inicial: Exposição.
Kardec nos ensinou que Jesus, na sua missão, foi o Médium de Deus. Por isso, curava todas as doenças físicas e espirituais, com os seus fluidos puríssimos e o seu amor de grande compaixão.
DESENHO Nº 01:
Vejamos Jesus atendendo a um leproso:
“E aproximou-se dele um leproso, que rogando-lhe, e pondo-se de joelhos diante dele, dizia-lhe:
Se queres, bem podes limpar-me”.
DESENHO Nº 02:
“E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu-lhe a mão, tocando-o e impondo-lhe as mãos,
disse-lhe: Quero, sê limpo.
E tendo dito tudo isso, logo a lepra desapareceu e ficou limpo”.
Esclarecimentos:
Sendo Jesus o Espírito mais perfeito que Deus encaminhou à Terra, os seus fluidos puríssimos,
somados ao seu entranhado amor ao ser humano, bastou a imposição de suas mãos sobre o leproso que,
ao influxo de sua vontade, curou imediatamente o morfético.
Temos aí o passe no mais alto grau de perfeição, no magnetismo sublimado de Jesus.
b) Desenvolvimento: Diálogo.
Os apóstolos, após a partida de Jesus, prosseguiram impondo as mãos e curando, bem como os
seus seguidores.
O ESPIRITISMO, na atualidade, retomou o mesmo serviço de amor e de cura, praticando o magnetismo espiritual em todos os Centros Espíritas, com a denominação de passe.
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Doação através do médium e de
seu protetor espiritual:
Que é o passe e as suas características: * Princípio vital, que é a força
– Transfusão de energia físico- motriz dos corpos orgânicos.
* Elementos espirituais vivos e
psíquica.
atuantes no paciente.
– Operação de boa vontade.
– Cooperação com o tratamento médi- * O companheiro do bem cede de
si mesmo em benefício do pacienco.
te.

c) Fixação: Estímulo à reflexão.
Usar novamente a folha com dois desenhos, dialogando com as crianças sobre os pontos básicos
para a cura através do passe, comentando:
a) O leproso foi humilde e demostrou fé e confiança em Jesus.
b) Jesus teve grande compaixão e acentuado amor ao doente, que é importante para estabelecer
sintonia magnética – passista/doente.
c) Jesus não teve medo de tocar o leproso: básico para o fluido curador correr sem obstáculos.
d) A lepra desapareceu imediatamente, limpando o morfético, porque Jesus trocou as células doentes por outras sãs, conforme nos ensina Allan Kardec, em A GÊNESE, cap. XIV, item nº 31.
d) Material didático: Uma folha com dois desenhos. Quadro-de-giz.
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