Resumo de Passes e Curas Espirituais
De há muito que os passes e as curas espirituais, praticados pelos
médiuns espíritas e os magnetizadores, inquietavam a mente dos
observadores e estudiosos do assunto, na busca de uma explicação clara
e racional de seus efeitos, bem como de uma uniformidade técnica da sua
aplicação.
Com efeito, tão difundida é essa prática nos ambientes espíritas e tão
variado o seu modo de aplicação, mesmo em idênticos casos patológicos,
que se faz mistério a observância de regras especiais para pôr cobro à
diversidade de ação, por parte de médiuns menos orientados neste
assunto de relevante importância.
Evidentemente, não basta possuirmos o dom de curar. É necessário
sabermos aplicá-lo com a devida técnica, conhecendo de antemão os
efeitos que os passes produzirão. Inúmeros são os males que afetam a
criatura humana.
E o nosso inato sentimento de fraternidade dá-nos impulsos de "tirar com
as mãos" as enfermidades do próximo... Todavia, se poucos sabem como
empregar as próprias mãos nesse benefício, menor ainda é o número
daqueles que possuem noções exatas a respeito da nossa constituição
psíquica e orgânica.
Por isto, muito de indústria, o autor dedicou as quatro primeiras lições
desta obra a uns ligeiros mas suficientes estudos sobre anatomia,
fisiologia, patologia e sistema nervoso, fornecendo aos médiuns curadores
preciosos elementos de orientação.
Em seguida, ingressa no estudo dos fluidos, no preparo físico e moral dos
agentes e pacientes, onde faz ressaltar a importância da moral
terminando pelo ensino da aplicação técnica dos passes e dos sopros
magnéticos, sem desprezar a importante parte que diz respeito à
cooperação dos espíritos.
Wenefledo de Toledo, autor desta obra que, evidentemente, vem

preencher uma grande lacuna nas bibliotecas espiritualistas, é médium
dotado de elevados poderes psíquicos e produziu este trabalho com
notável conhecimento de causa.
Para melhor esclarecimento dos leitores, cuidou com desvelo e carinho da
parte ilustrativa do livro, a qual, sem dúvida, maior valor lhe confere, pela
abundância de preciosos detalhes, principalmente no tocante às criações
fluídicas que atacam o organismo humano.
Realçando os méritos desta obra, prefaciou-a Emmanuel, por intermédio
do conhecido médium Francisco Cândido Xavier, oferecendo-nos
refulgente página de elevados ensinamentos. A apresentação, redigida
pelo consagrado escritor e médico Dr.
Sérgio Valle, é um valoroso endosso a este trabalho consciencioso,
destinado, como veremos, ao mais brilhante êxito na estante bibliográfica
espírita.
Acesse aqui a versão completa deste livro

