O que é o PASSE?
É medicina de ordem espiritual. Bons Espíritos combinam
a força curadora de sua energia com o fluido vital ou ectoplasma
da pessoa que impõe as mãos sobre aquele que se predispõe a receber
e beneficiar-se com essa combinação energética.
Na casa espírita, priorizamos que essa assistência ocorra após o
estudo e reflexão sobre o Evangelho, quando aprendemos que é pela
vivência da Moral do Cristo, que implica em mudança positiva do nosso
padrão de comportamento, que conquistamos a saúde física,
a harmonia psicológica e a paz espiritual.

A cura do empregado do centurião – Mateus 8; 5 – 13. Quando Jesus entrou em Cafarnaum, chegou-se a ele um centurião,
suplicando: "Senhor, o meu empregado está doente lá em casa, com paralisia e sofrendo horrivelmente." Respondeu Jesus:
"Vou lá curá-lo". Mas o centurião retrucou: "Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa, mas dize uma só palavra e
o meu empregado será salvo, pois até eu que sou apenas subalterno, tenho soldados à minha disposição e digo a um: 'vá e ele
vai' e a outro: 'venha e ele vem' e ao meu empregado: 'faça isso e ele faz'." Ouvindo tal resposta Jesus ficou admirado e disse aos
que o seguiam: "Eu lhes afirmo com toda certeza que em Israel não encontrei em ninguém uma fé tão grande assim. Pois eu lhes
digo que muita gente virá do Oriente e do Ocidente para sentar-se à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no Reino dos Céus,
enquanto os filhos de Israel serão tocados para fora, para as trevas. Lá eles vão chorar rangendo os dentes." A seguir disse ao
centurião: "Vá e aconteça conforme a tua fé." E o empregado ficou curado na mesma hora.
A sogra de Pedro – Mateus 8; 14 e 15. Tendo entrado na casa de Pedro, Jesus encontrou a sogra de Pedro doente, com febre.
Tocou-lhe a mão, a febre acabou e ela, levantando-se, pôs-se a servi-los.

