
GRÊMIO ESPÍRITA ATUALPA BARBOSA LIMA - GEABL 
Departamento de Assistência Espiritual – DAE 
 

CURSO DE PASSE 
(Questionário 4) 

 

1) Marque o que julgar correto 

a) De acordo com o que já foi estudado, podemos concluir que a vontade e a fé 

modificam o FCU, enquanto mobilizam os bons Espíritos. 

b) Verdadeiras legiões de trabalhadores espirituais amparam as criaturas, que 

através de elevadas aspirações, procuram o caminho certo das instituições 

espíritas  

c) Ler é o melhor caminho para quem deseja aprimorar seus conhecimentos sobre 

o Passe. 

d) A prática do Passe é o primeiro passo a ser dado no caminho do conhecimento 

das técnicas. 

 

2) Complete as lacunas. 

O Passe classifica-se segundo a Fonte do fluido, o ______________________ 

e segundo a ___________________. E podem ser _____________________ , 

______________________ e ___________________. 

 

3) “Nossa missão é de amparar os que erram e não de fortalecer os erros.”   

Por esta frase devemos entender que: 

a) Devemos ajudar sempre, independente do esforço empreendido pelo paciente 

para se melhorar 

b) Ajudar é sempre estender a mão sem nada exigir 

c) Por “...fortalecer os erros.” podemos entender como atacar os efeitos sem 

buscar a solução das causas 

d) Na Casa Espírita, o que menos interessa são as causas; devemos aliviar os 

efeitos. 

 

4) Pela afirmação do Espírito Alexandre, constante no item 10.2.2, podemos 

entender: 

a) Basta ter boa vontade no desenvolvimento de trabalhos espíritas, que a 

espiritualidade faz o restante; 

b) Sempre que um trabalhador da seara espírita apresentar deficiências, os 

benfeitores espirituais suprirão as necessidades da assistência; 

c) Sabendo que é, ainda, incompleto no terreno das qualidades desejáveis, o ser 

humano não precisa se preocupar com os resultados de seu trabalho; 

d) Os benfeitores podem suprir algumas deficiências, mas não sempre; além 

disso, muito depende da sinceridade do trabalhador 

 

 



5) Marque a correta 

a) Dependendo do passista, o lugar onde será aplicado o passe é o que menos 

interessa, pois o que vale é a sua força magnética e espiritual. 

b) A Instituição Espírita é o lugar ideal para a aplicação do Passe 

c) Qualquer lugar onde se verifique reuniões é apropriado para a prática do passe 

d) O clima mais favorável para a prática do passe, segundo o item 10.3, é o clima 

frio, sem muito calor. 
 

6) Idem 

a) Segundo o Espírito André Luiz, baforadas de fumo, ruídos, vapores 

alcoólicos, bem como ajuntamento de pessoas irreverentes e sarcásticas, 

tornam o lugar inapropriado à assistência e tratamentos espirituais 

b) Em conformidade com a letra anterior, podemos entender que impregnar o 

ambiente onde se dará a assistência espiritual com cheiros agradáveis, 

perfumes, incenso etc., é de grande valia 

c) Não é recomendado fazer tratamentos desobsessivos em casa. Isto é um fato. 

Daí, a contundência de Suely Caldas em afirmar que, havendo a imperiosa 

necessidade de socorrer um paciente em seu lar, torna-se imprescindível a 

presença do Dirigente da Casa responsável pelo trabalho. 

d) Os lugares públicos são favoráveis à pratica do passe, em virtude de alcançar 

um número maior de espíritos necessitados 
 

7) Idem 

a) Roque Jacinto sugere que os Templos Espíritas devem erigir cômodos, 

completamente isolados do público, para a prática do passe; 

b) Ainda segundo Roque Jacinto, esses cômodos devem ter a forma alongada, 

para facilitar a corrente fluídica; 

c) Seguindo a mesma linha de pensamento de Roque Jacinto, Jacob Melo dá 

continuidade à sua sugestão e completa dizendo que devemos tratar a cabina 

de passe, como uma espécie de oratório; 

d) Jacob Melo apóia-se na sugestão de Roque Jacinto, segundo a qual as Casas 

Espíritas devem construir cômodos livres do trânsito constante de pessoas ou 

de permanência demorada dessas, com a finalidade de realizar o atendimento 

fluido-terápico, sem que esses cômodos se transformem numa espécie de 

oratório. 
 

8) Marque as respostas julgadas corretas com a letra “C” e as julgadas erradas 

com a letra “E”. 

(     ) No tratamento espiritual, principalmente nos passes, não existe meio termo: 

ou é certo ou é errado 

(   ) Nunca devemos fazer uso das forças magnéticas, sem acrescentar-lhes o 

impulso da prece e um pensamento de amor sincero 

(    ) Segundo Kardec, o orgulho é um atributo do bom passista, pois revela a 

magnitude de seu trabalho 

(     ) Entre o certo e o errado, existe sempre a condição conveniente 

 

*     *     * 


