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Para você que vai receber o Tratamento de Fluídoterapia ou Passe: 

Seja bem-vindo  em nome de Jesus! 

 

1. Você sabe o que é o Passe? 

 Passe é uma terapia que alivia e auxilia na cura dos tratamentos médicos e nas doenças de 

origem espiritual.  

 O passe não substitui o tratamento médico, psiquiátrico e etc. 

 Foi Jesus quem nos ensinou a impor as mãos sobre os enfermos e necessitados e a orar por eles, 

para serem beneficiados. Os Amigos Espirituais, Cooperadores de Jesus, auxiliarão a você. 

 

 

Atividade Semanal Gratuita: Fluidoterapia ou Passes 
Os tratamentos e atividades espirituais não substituem nenhum tratamento ou consulta médica. 

 
 

Atividades 

 
 

Objetivos dos Passes 

 
Indicado para 

adultos e 
jovens a 

partir de 13 
anos 

 
Indicado para 

Gestantes e  crianças 
de 0 a 13 anos 

 

Passe 

Preparatório 

 
Este passe nos harmoniza, libertando-nos 
das energias pesadas captadas ao longo do 
dia 

 

5ªs feiras: 

19.00hs 

Sábados  alternados: 
11:15 Uhr. 

 Veja calendário site 
www.mariademagdala.ch 

 
Serie Pasteur: 
 P2 - CH & P3B  
(12 semanas) 

Visam equilibrar a saúde mental, física e 
espiritual. Acalma, melhora os 
pensamentos e sentimentos. Encoraja ante 
as dificuldades. Auxilia na recuperação de 
doenças. 

 

5ªs feiras: 

19.00hs 

 
Sábados  alternados: 

11:15 Uhr . 
Veja calendário site 

www.mariademagdala.ch 

 

Série Pasteur: 

 P4B  

(12 Wochen) 

 

Tratar de todo o sistema nervoso da mãe, 

mantê‐la em equilíbrio e reforçar cada vez 
mais o elo amoroso entre a mãe e o feto. 
 
Crianças muito agitadas (além do que seria 
normal para uma criança), medrosas em 
excesso, com dificuldade para dormir e para 
se concentrar nos estudos, por exemplo. 
Auxilia na recuperação de doenças. 

 

 

 

   xxxxxxx 

 

Sábados  alternados: 
11:15 Uhr . 

Veja calendário site 
www.mariademagdala.ch 
 

 

Atendimento 

Fraterno 

Conversa particular e confidencial.  
Acompanhamento do seu tratamento e 
esclarecimentos sobre Doutrina Espírita.  
Peça um atendimento fraterno sempre que 
precisar! 

 

5ªs feiras: 

19.00hs 

Sábados  alternados: 
11:15 Uhr . 

Veja calendário site 
www.mariademagdala.ch 

 
 
Palestras 
(fazem parte do 
seu tratamento) 
 

Compreender ensinamentos de Jesus e os 
princípios da Doutrina Espírita. 
 
Crianças e jovens - Os conteúdos 
doutrinários são desenvolvidos , através de 
um estudo dinâmico: jogos, brincadeiras, 
músicas e etc. num clima de descontração e 
respeito. 

 

5ªs feiras: 

19.00hs 

 

 
Sábados  alternados: 

11:15 Uhr . 
Veja calendário site 

www.mariademagdala.ch 

Cursos gratuitos sobre a Doutrina Espirita: informações no Atendimento Fraterno 

 

http://www.mariademagdala.ch/
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2. A série Pasteur: P4 (infantil),  P2, CH e P3B 

 O nome Pasteur foi dado ao processo de passes, orientado pelo Espírito Pasteur que quando 

encarnado foi o célebre cientista francês Louis Pasteur. 

 A série Pasteur terá duração 12 semanas, consecutivas, inclusive em períodos de férias e feriados, 

exceto entre Natal e Ano Novo. 

 A necessidade, o acompanhamento e a dispensa desta série Pasteur são avaliados pelo nosso 

Atendimento Fraterno (esclarecimentos sobre a Doutrina Espírita, funcionamento do Grupo, 

Passes e cursos). Procure pelo Atendimento Fraterno todas às 5as. Feiras, às 19h  e sábados 

alternados às 11h15 (gestantes, infância e juventude até 13 anos) sempre que necessitar. 

 Tudo que oferecemos é gratuito. 

 
3. Para alcançar um bom resultado no dia do seu tratamento: 

 Procure chegar com 20 minutos de antecedência. 

 Trazer a ficha de controle semanal do tratamento, para o encaminhamento correto  do passe que 

você irá receber. 

 Evite faltar para não prejudicar o tratamento. Se faltar 3 vezes a uma das séries, deverá recomeçar 

o tratamento a partir do passe P2.  

 Evite a carne vermelha , bebida alcóolica e se fumar mantenha o maior intervalo de tempo possível 

antes do passe. 

 Assistir a palestra com carinho e atenção. A palestra lhe dá condições de receber o tratamento. 

Durante a palestra você já recebe uma boa parte do seu tratamento. 

 Não converse com o aplicador durante o Passe. O silêncio é importante para a concentração. 

Quem aplica o Passe está bem assistido espiritualmente. Por isso, tanto faz tomar o passe com 

este ou aquele. 

 No momento do Passe, eleve o pensamento em Oração, consciente de que a ajuda maior virá do 

Céu. A fé é necessária. A misericórdia Divina está sempre pronta a nos ajudar. Neste momento 

estaremos recebendo melhoras e forças para suportar nossas provações. 

 

Importante:  

 Insista no seu tratamento e procure se observar para eliminar seus hábitos inferiores. 

 Faça sua prece diária e seu Evangelho no Lar.  Em nossa página www.mariademagdala.ch você 

poderá ler e ouvir as orientações sobre o evangelho no lar. Em nosso Atendimento Fraterno você 

também encontrará folheto explicativo e CD sobre o Evangelho no Lar. 

 

4. Depois do Passe 

 Aconselhável tomar água fluidificada para auxiliar na absorção de mais fluidos benéficos. 

 Deve-se dar um bom intervalo para poder fazer uso da alimentação mais pesada, do fumo ou do 

álcool, para que você absorva os bons fluidos recebidos.  

 

 

http://www.mariademagdala.ch/
http://www.mariademagdala.ch/
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5. Ao receber dispensa da série do Tratamento 

 Persevere na frequência às palestras., 

 Persevere na prece diária e Evangelho no Lar.  

 Persevere  na sua mudança de hábitos inferiores. 

 Frequente a nossa Escola de Aprendizes do Evangelho para conhecer a Doutrina Espírita, os 

ensinamentos de Jesus e receber o auxílio para a mudança de hábitos inferiores. Informaçôes na 

secretaria. 

 Busque o nosso Atendimento Fraterno sempre que necessário. 

 Busque um trabalho voluntário junto às instituições de caridade ou junto ao nosso Grupo Maria de 

Magdala. Precisamos de você!        

 

       
A criatura descrente, sem fé, torna-se  

refratária à recepção do passe  O passe recebido com fé irradia-se por 
todo o organismo 

http://www.mariademagdala.ch/

