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I – NOTA EXPLICATIVA 

            Miguel Tavares de Gouveia, que esteve na direção da - UMEN, 
UNIÃO DA MOCIDADE ESPÍRITA DE NITERÓI - por mais de 40 anos, 
participou ativamente da coordenação de mediunidade da antiga 
USEERJ, UNIÃO DAS SOCIEDADES ESPÍRITAS DO ESTADO DO RIO 
DE JANEIRO , realizando diversos cursos, estudos, seminários, debates 
sobre a questão da obsessão .  

            Deixou-nos  diversos trabalhos a respeito do tema e algumas em 
formatos de apostilas que foram utilizadas em inúmeros seminários em 
âmbitos estadual e na própria sede da UMEN.  

            Essa apostila é a compilação de quatro trabalhos acerca do 
tema, tais como, OBESESSÃO , OBESESSÃO E AUTO-OBSESSÃO , 
TERAPIA DAS OBSESSÕES , e DIVERSAS ANOTAÇÕES, com o 
cuidado de manter a ideia, o formato didático, a riqueza de detalhes, 
para preservar a forma dada pelo estudioso MIGUEL.  

            Por ser um material rico de informações, pode ser utilizada para 
os estudos individuais, de grupos, na evangelização, em reuniões 
públicas e ou estudo aprofundado do tema, utilizando a pesquisa e 
leitura das obras citadas, e de suas anotações que colocamos no 
capítulo VIII, dessa apostila.  

             Estamos dando o nome de OBSESSÃO , AUTO-OBSESSÃO  e 
TERAPIA ESPÍRITA  essa organização, mantendo assim, os mesmos 
títulos dos trabalhos originais. 

             O nosso objetivo é divulgar, preparar e instruir sobre essa 
importante questão, apresentando uma profilaxia contra esse mal que 
assola a humanidade. Torna-se importante destacar o que nos afirma o 
espírito  Manoel Philomeno de Miranda, através da psicografia de 
Divaldo Pereira Franco: 

 “O problema da obsessão é, cada vez, mais grave, 
generalizando-se numa verdadeira epidemia, que assola as 
multidões engalfinhadas em lutas tiranizantes” 

 

União da Mocidade Espírita de Niterói 
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O CULTIVO DA PRECE, A CONVERSAÇÃO EDIFICANTE, O  

EXERCÍCIO DA MEDITAÇÃO E DA REFLEXÃO, AS AÇÕES  

NOBILITANTES, O LABOR PELO PRÓXIMO  

CONSEGUEM FORTALECER O HOMEM COM ENERGIAS  

ESPECÍFICAS, FORRANDO-O DAS AGRESSÕES FÍSICAS  

COMO ESPIRITUAIS, PROPICIATÓRIAS DAS DISTONIAS  

MÚLTIPLAS, PROMOTORAS DAS DOENÇAS MENTAIS E  

OBSESSIVAS QUE TANTO O INFELICITAM .  

(Livro, Após a Tempestade, capítulo 17) 
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 II -                   OBSESSÃO 
 
A. CONCEITO  

               Obsessão é o domínio que algum ou alguns Espíritos inferiores 
logram sobre determinadas pessoas; consiste numa ação espiritual 
deletéria persistente, da qual o obsidiado tem dificuldade de se 
desembaraçar. 
 
               Pode-se estar ocasionalmente influenciado sem que esteja 
propriamente obsedado; na obsessão, ocorre tenacidade, a persistência 
na ação do Espírito. Podemos melhormente compreender o fato 
comparando com o fenômeno do parasitismo no campo biológico, onde 
existem os parasitas ocasionais ou em trânsito, quais os insetos 
hematófagos (os quais apenas transitoriamente visitam o hospedador) e 
os permanentes que fortemente se fixam, como os percevejos. Muitos 
viciados, por exemplo, podem não estar obsidiados, mas geralmente 
são explorados por desencarnados que foram viciados quando na 
existência carnal e que ainda sentem a compulsão do vício. Esses 
agem, em número expressivo, sem se fixarem em determinada pessoa, 
procedendo quais os mosquitos, rotativamente agindo aqui e ali, 
caracterizando meramente um caso de "vampirismo", conforme a 
terminologia de André Luiz, isto é, o fenômeno em que "uma entidade 
ociosa se vale, indebitamente, das possibilidades alheias". Se ocorrer, 
no entanto, que o Espírito com compulsão viciosa, quer por afinidade 
mais profunda ou por outro motivo, vier a se fixar no encarnado a quem 
explora, então estaremos efetivamente perante um quadro de obsessão.               
Pode-se, pois, estar vampirizado, ou simplesmente influenciado, sem 
estar obsidiado, embora esclarecendo que em toda obsessão haja 
sempre processo de vampirização. 
 
               Na obsessão a ação espiritual deletéria não só é tenaz como é 
profunda e as entidades, quais endoparasitas conscientes, após se 
apropriarem de pontos vulneráveis de suas vítimas, segregam sobre 
elas determinados produtos filiados ao quimismo do Espírito. Os casos 
de maior tenacidade e complexidade referem-se aos fenômenos 
obsessivos relativos à existência de ódio intenso relacionado com 
tragédias, sobretudo afetivas, ocorridas em existências passadas. 
 
               O fenômeno obsessivo existe desde a mais remota 
antiguidade. Temos notícia de obsidiados em muitos registros históricos, 
nas civilizações mesopotâmicas (Nabucodonozor), na região 
mediterrânica (Domício Nero), e o próprio Evangelho a eles se refere 
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abundantemente. Nos dias atuais, ocorre uma verdadeira avalanche de 
obsessões devido, sobretudo, ao extravagante materialismo, em que o 
homem, cada vez mais céptico, entrega-se a emoções fortes, arrojando-
se a orgias de violência, sexo e drogas, nesta crise moral de que todos 
temos conhecimento.  
 
               Euripedes Barsanulfo, através da mediunidade de Divaldo 
Franco, informa-nos que: 
 

 "A obsessão prolifera na atualidade com vigoroso impacto que 
faz recordar as calamidades pestilenciais de épocas transatas".  

 
E, Manoel Philomeno de Miranda acrescenta:  
 

 "A obsessão, mesmo nos dias de hoje, constitui tormentoso 
flagício social; está presente em toda parte, convidando o homem 
a sérios estudos". 

 

B. CLASSIFICACÃO - VARIEDADES 

               Conforme os caracteres diversos que apresente e os graus de 
constrangimento existentes, a obsessão apresenta as seguintes 
variedades: Obsessão Simples, Fascinação, Subjugação. 

B1) Obsessão simples 

               O próprio nome expressa, ser simples o grau de 
constrangimento. É a forma mais branda e menos desagradável. Diz 
Emmanuel que Pedro, o apóstolo, teve períodos ocasionais de 
obsessão simples. Em geral, todos nós ingressamos, de quando em 
vez, nas malhas da obsessão simples, sobretudo nas fases em que nos 
descuidamos do "vigiai e orai".  Alguns entram e saem sem se 
aperceber, outros se apercebem e lutam por se libertar, e há aqueles 
ainda que, apercebendo-se ou não, pouco empenho empreendem para 
a libertação. Na realidade, a fase oportuna de erradicar uma obsessão é 
na fase simples, quando ainda não ingressou a vítima no processo de 
monodeísmo. Devemos estar vigilantes para não deixar que um 
processo obsessivo em curso se encaminhe para a "fascinação" ou 
"subjugação", de tratamento bem mais complicado, porquanto são 
estágios em que muitas áreas do campo mental e fisiológico já foram 
cedidas ao invasor espiritual. 
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               Na prática mediúnica, a obsessão simples caracteriza-se pela 
ação de entidade, imiscuindo-se nas comunicações que o médium 
recebe, chegando, em algumas ocasiões, a impedi-Io de comunicar-se 
com outros Espíritos ou apresentando-se no lugar deles. Pedimos 
observar que, pelo simples fato de ser enganado por um Espírito, não 
quer dizer que o médium esteja obsedado. Qualquer médium pode estar 
sujeito a isso, sobretudo no começo, quando ainda não tem a 
experiência necessária. Pode-se, pois, ser enganado sem estar 
obsidiado e, conforme dissemos anteriormente, a obsessão consiste na 
tenacidade de ação da entidade, da qual não logre êxito a tentativa do 
médium de dela desembaraçar-se. 
 
               Inclui-se na obsessão simples, os casos de efeitos físicos 
perturbadores, no intuito de alarmar e/ou perturbar as pessoas 
residentes em determinados locais, como manifestações obstinadas de 
ruídos, pancadas, assobios, tremedura na cama, suspensão, 
deslocamento ou combustão espontânea de objetos, torção de facas, 
garfos, etc.. São provocados por Espíritos atrasados, ainda mentalmente 
muito ligados ao plano material, no intuito de divertir-se ou perturbar os 
outros, com alguma finalidade. Por serem provocados por Espíritos de 
pouca evolução, basta, às vezes, simples intervenção de alguma 
autoridade moral, através da exortação ou da prece, para que as 
perturbações em andamento cessem. 
 
B2) Fascinação 

               A fascinação é uma variedade de obsessão muito grave, 
podendo-se dizer que é "infinitamente mais rebelde do que a subjugação 
mais violenta". É uma ilusão que a entidade produz sobre o pensamento 
do obsidiado. Ora, como os Espíritos intervêm em nossos pensamentos, 
logo todos estamos sujeitos à fascinação, uma vez que todos somos 
médiuns no sentido de nossa plena capacidade de nos comunicarmos 
com os Espíritos, pensamento a pensamento, em ondas mentais a se 
enovelarem umas sobre as outras. Daí a afirmativa de André Luiz no 
dizer de que  

 "A intuição foi, por esse motivo, o sistema inicial de 
intercâmbio, facilitando a comunhão das criaturas, mesmo a 
distância, para transfundi-las no trabalho sutil da telementação 
(...)”. (Livro Evolução em Dois Mundos, capítulo 17 – Mediunidade 
e Corpo Espiritual; Mediunidade Inicial). 
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Nos estágios mais avançados, o obsessor 

 "subjuga-lhe o campo mental, impondo-lhe ao centro coronário 
a substância dos próprios pensamentos, que a vítima passa a 
acolher qual se fossem os seus próprios”. (Livro, Evolução em 
Dois Mundos, capítulo 14 – Simbiose Espiritual; Histeria e 
Psiconeurose).  

               A pessoa fascinada não aceita que esteja sendo enganada. O 
Espírito tem a habilidade de lhe inspirar absoluta confiança, 
apoderando-se de sua casa mental como o faria a um cego, chegando, 
algumas vezes, ao ponto de achar sublimes as ideias mais estranhas e 
não compreender o absurdo do que escreve, julgando sublime muita 
coisa ridícula. Doutras vezes, o Espírito age de maneira muito sagaz, 
hipocritamente, por meio de ardis para melhor conseguir sua acolhida, 
disfarçando suas ideias com uso de palavras como "caridade, 
fraternidade, amor, humildade, etc". Há casos em que, para camuflar 
sua má intenção, o Espírito exibe linguagem imponente, mas que deixa 
passar sinais de contrassenso que só o fascinado é incapaz de 
perceber. 

 

               Inicialmente, o obsessor analisa as tendências de ideação da 
criatura visada e por contínuas induções de pensamentos começa a 
investida. "À medida que o campo mental da vítima cede área, esta 
assimila não só a indução telepática, como também as atitudes do seu 
hóspede". Daí, começa a pessoa a perder noção do discernimento, 
acalentando sugestões ridículas que incorpora no seu modo de pensar e 
que para ela são perfeitamente lógicas. Por isso que o que mais o 
obsessor teme são as pessoas que veem claro. Eis que consiste sua 
tática em inspirar ao obsidiado a ideia de afastar-se de quem quer que 
lhe possa abrir os olhos. 
 
 Por outro lado, como nos diz o Espírito Manuel Philomeno de Miranda,  
 

 "Insuflam-Ihes o orgulho de missões especiais camuflado em 
humildade e passividade errôneas, que os tornam falsamente 
místicos ou revoltam-se quando se sentem desmascarados pela 
razão e perspicácia das pessoas lúcidas e conhecedoras de tais 
infelizes técnicas, crendo que são reformadores e apóstolos 
encarregados de mudarem as estruturas da vida ao talento da 
irresponsabilidade e presunção (...)                                          
Bem se pode depreender das dificuldades que o problema sugere 
e impõe, por não se poder contar com o auxílio do obsesso (...)                                                                              
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A fascinação, por isso, decorre da indolência moral e mental do 
paciente e do exacerbar dos seus valores negativos, que são 
espicaçados habilmente pelo seu antagonista espiritual.                                                         
Em consequência, os tentames para a libertação se apresentam 
mais complexos, exigindo abnegação, esforço e assistência 
contínua". (Livro, Nas Fronteiras da Loucura, capítulo Análise das 
Obsessões, Obsessão por Fascinação). 

B3) Subjugação 

A subjugação, como diz “O Livro dos Médiuns”, no item 240,  

 "A subjugação é uma contrição que paralisa a vontade daquele 
que a sofre e o faz agir a seu mau grado. Numa palavra: o 
paciente fica sob um verdadeiro jugo". 

 
               A subjugação se apresenta sob dois aspectos: moral ou 
corporal. Na subjugação moral a entidade constrange o paciente a ter 
comportamento frequentemente absurdo que o compromete, embora ele 
próprio o considere sensato, num quadro muito semelhante ao da 
fascinação. No caso de subjugação corporal o Espírito atua sobre os 
órgãos físicos do obsedado, obviamente através do perispírito, 
envolvendo-o, por assim dizer, como se fora um manto, interpenetrado 
de fluidos, servindo-se do corpo do individuo como se fosse o seu, 
fazendo agir a sua vontade chegando ao ponto de impeli-lo a atos 
exóticos, ridículos, usando o processo de magnetização. Allan Kardec, 
em "O Livro dos Médiuns", dá um exemplo da espécie no capítulo XXIII 
daquela obra: 

 

 "Conhecemos um homem que não era jovem nem belo e que 
sob o império de uma obsessão dessa natureza, se via 
constrangido, por uma força irresistível, a pôr-se de joelhos diante 
de uma moça a cujo respeito nenhuma pretensão nutria, e pedi-Ia 
em casamento. Outras vezes, sentia nas costas e nos jarretes 
uma pressão enérgica, que o forçava, não obstante a resistência 
que lhe opunha, a se ajoelhar e beijar o chão nos lugares 
públicos e em presença da multidão. Esse homem passava por 
louco; estamos convencidos de que absolutamente não o era 
porquanto tinha consciência plena do ridículo do que fazia contra 
a sua vontade e com isso sofria horrivelmente". 
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              É justamente devido a esse comprometimento da vontade, 
enfraquecida ou praticamente nula, que nos casos de fascinação e 
subjugação faz-se necessária a interferência auxiliar de terceiros. À 
primeira vista, tem-se a impressão de que o Espírito obsessor  "entra" no 
corpo do obsidiado, apodera-se do organismo físico e mental, tomando-
o por domicílio, daí o emprego tradicional do termo "possessão", usado 
desde as mais remotas épocas, até mesmo no tempo de JESUS.  
 
               Precisamos esclarecer que um desencarnado não pode tomar 
o corpo de um encarnado, expulsando-o. A união, célula a célula, do 
perispírito com o corpo ocorreu com o encarnado no momento da 
concepção e só é desligada por ocasião de desencarnação. (Livro, A 
Gênese, capítulo XI, item 18).  
 
               O domínio que o obsessor realiza é fluídico,  
 

 “Na obsessão, o Espírito atua exteriormente, com a ajuda do 
seu perispírito, que ele identifica com o do encarnado, ficando 
este afinal enlaçado por uma teia e constrangido a proceder 
contra a sua vontade". (Livro, A Gênese, capítulo XIV, Os Fluidos, 
item 47). 

 
               Ora, as relações entre encarnados e desencarnados se 
realizam por meio de seus respectivos perispíritos dependendo a 
facilidade dessas relações do grau de afinidade existente entre os 2 
fluidos. Por meio da combinação dos fluidos perispiríticos, o Espírito, por 
assim dizer, se identifica com a pessoa que ele deseja influenciar e não 
só lhe transmite o seu pensamento como chega a exercer sobre ela uma 
influência física: fazê-Ia agir ou falar à sua vontade, obrigá-Ia a dizer o 
que queira, servir-se, numa palavra, dos órgãos do médium, como se 
seus próprios fossem. Aliás, Joanna de Ângelis diz que: 
 

 "Toda obsessão decorre da perfeita sintonia entre o agente 
perturbador e o paciente perturbado. Sintonia por comunhão 
mental na mesma faixa vibratória ou por identificação idealista 
através das correntes de pensamento" . (Livro, Lampadário 
Espírita,  capítulo 29, As Obsessões).  

 
               Consequentemente, tem condições de neutralizar os desejos 
do próprio espírito da pessoa influenciada, interferindo em sua vontade. 
                
Portanto: 
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 "O Espírito não entra em um corpo, como entras numa casa. 
Identifica-se com um Espírito encarnado, cujos defeitos e 
qualidades sejam os mesmos que o seu, a fim de obrar 
conjuntamente com ele. Mas o encarnado é sempre quem atua, 
conforme quer, sobre a matéria da qual se acha revestido....".                                                                                
“Mas, é preciso saibas que essa dominação (obsessiva) não se 
efetua nunca sem que aquele que a sofre o consinta, quer por 
sua fraqueza, quer por desejá-Ia (...)". (O Livro dos Espíritos, 
Questões 473 e 474). 

 
               Muita gente tem dificuldade em entender como pode se usar o 
termo "consentimento" num fenômeno do qual a pessoa deseja se livrar. 
Ora, na realidade, as pessoas querem se livrar dos efeitos e não da 
causa em si. É comum o viciado, por exemplo, querer se livrar dos 
efeitos maléficos da nicotina, mas não deseja renunciar o vício, achando 
prazeroso, declarando até alguns que não podem viver sem ele. Assim, 
entre o obsessor e o obsidiado há sempre elementos afins, imperfeições 
comuns que servem de ponto de ligação fluídica, sobretudo na área das 
paixões e busca de natureza inferior. É assim que, na vida prática, aqui 
na Terra, muitas pessoas consorciadas vivem se desentendendo, 
agredindo-se mesmo, mas gostam de estar uma com a outra, 
associando-se perfeitamente na busca comum de certos prazeres 
mundanos, às vezes até excêntricos, com que se alimentam 
reciprocamente das mesmas emissões mentais. É comum, por exemplo, 
na vida conjugal, uma das partes viver constantemente agredida pela 
outra e aos amigos ou parentes, que estranham a continuidade da 
aceitação do convívio, confessar que sofre muito, mas mantém a 
convivência porque gosta do parceiro. Às vezes, este "gostar" não quer 
dizer que ama (o que até se justifica), mas que se alimenta de paixões e 
condicionamentos com que reciprocamente se acalentam. 
 
               O mesmo ocorre nos processos obsessivos, sendo que nesses 
casos temos que considerar a grande importância da "culpa" geradora 
de correntes mentais distônicas estabelecendo pouca resistência 
porque, de natureza passiva, manifesta-se no encarnado por tendência 
à autoflagelação psíquica e autopiedade, a caracterizar-se por "plugs" 
perfeitos de sintonia com o agressor espiritual, também emissor de 
radiações distônicas, porém ativas, dinamizadas pelo ódio e 
consequente desejo consciente de vingança, para cujo propósito 
concentra toda sua vontade, toda sua energia mental. Daí poder dizer-
se que o obsidiado é, em princípio, um auto-obsidiado passivo, 
enquanto o obsessor é um auto-obsidiado ativo. Eis a razão por que as 
páginas doutrinárias enfatizam que a libertação definitiva do processo só 
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é possível com o melhoramento moral da vítima. Pela sua reforma 
moral, ela melhora as próprias radiações, dá outra têmpera ao perispírito 
e modifica as correntes circulantes em sua aura e, ao invés de essas 
serem forças atrativas aos maus fluidos, passam a ser repulsoras. Além 
disso, a modificação íntima do obsidiado, refletida na prática dos bons 
exemplos, funciona como autoridade moral, induzindo o agressor a 
também se modificar. 
 
               Raramente se chega ao processo de subjugação 
repentinamente, sem que antes se tenha passado pelo estágio de 
obsessão simples, quando já se inicia o surgimento dos primeiros sinais 
da inquietação, desânimo, ausência de autoestima, alteração do humor 
e, às vezes, paralelamente, desarmonias físicas de pouca intensidade. 
O obsessor vai aos poucos invadindo-lhe o campo mental por induções 
e magnetização de natureza inferior continuada; à proporção que se 
agrava a intensidade da interferência, a vontade do hospedeiro vai 
sendo prejudicada na medida em que o obsessor vai assumindo a 
governança. Por isso, a subjugação pode ser física, psíquica ou mesmo 
fisiopsíquica. 
 
               Na invasão psíquica, o verdugo subjuga- lhe o campo mental, 
invadindo o centro coronário com substâncias dos próprios 
pensamentos que, de modo geral, a vítima passa a acolher qual se 
fossem os seus. Nos casos mais graves, "empolga-lhe a imaginação 
com forças mentais monstruosas, operando perturbações" que André 
Luiz classifica como "infecções fluídicas" que a levam à loucura, 
determinando o colapso cerebral. No processo físico, a entidade 
comumente senhoreia os neurônios do hipotálamo e daí, por processo 
adequado, controla as estações sensíveis do centro coronário para o 
governo das excitações e produz em suas vítimas, quando contrariada 
em seus desígnios, inibições de vísceras diversas, mediante influência 
sobre o simpático e parassimpático.  
 

 "Podem irromper enfermidades orgânicas, por se criarem 
condições celulares próprias para a contaminação por vírus e 
bactérias, ou mesmo sob a vigorosa e contínua ação fluídica 
dilaceram-se os tecidos fisiológicos ou perturba-se o anabolismo 
como o catabolismo, incidindo em distúrbios no metabolismo 
geral, com singulares prejuízos físicos (...)". (Livro, Nas Fronteiras 
da Loucura, Analise das Obsessões, Obsessão por Subjugação). 
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C. CAUSAS DA OBSESSÃO 

C1) Vingança (queixas do passado) 

               Germes cármicos facultam o convívio com os desafetos do 
passado. O obsessor sente-se com o direito de “cobrar”, arvora-se em 
instrumento da justiça. Crê-se dilapidado e imanta-se por processo de 
sintonia psíquica ao verdugo ou ofensor do passado, o qual tem gravado 
no íntimo as matrizes da culpa. A mente encarnada atormenta-se, por 
evocação inconsciente do pretérito, sofrendo sutis desequilíbrios, 
através dos quais se liga à mente desencarnada. Abre brechas por ser 
constantemente assaltado por remorsos inconscientes, fobias 
cristalizadas e complexos vários (sobretudo de culpa e inferioridade). 
Quando jungido à expiação inadiável, renasce sob o estigma da emoção 
torturada, apresentando desde o berço os traços profundos de ligações 
fluídicas. Traz no perispírito as condições próprias à "hospedagem". 

               Outras vezes, quando durante a jornada física não reparou o 
"carma" por meio de ações edificantes, é surpreendido, na velhice, pela 
presença incômoda daqueles que prejudicou no passado, 
experimentando enfermidades complicadas, de difícil erradicação ou, 
então, distúrbios psíquicos que prosseguem, às vezes, após a 

desencarnação. 

               Em todos os casos, o enfermo deve romper, em definitivo, com 
as imperfeições, reformulando propósitos morais. Diante de programa 
de melhoria íntima desatam-se os liames da vinculação entre o obsessor 
e o obsidiado. Geralmente, o obsessor termina por se comover com os 
exemplos morais e modificações do obsidiado. Nos casos de 
excepcional tenacidade, de não sensibilização do obsessor, os 
esclarecimentos nas reuniões especializadas de desobsessão, sob a 
sábia orientação dos Espíritos Superiores, se encarregam de consolidar 
ou libertar, em definitivo, o vinculo sinistro. 

C2) Desejo de fazer o mal 

               Como sofrem, entendem de fazer que os outros sofram, 
encontrando uma espécie de gozo em os atormentar. 
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               Muitos se entregam à fascinação da maldade de que se fazem 
cultores. Alguns governam redutos de sombra e viciação, com sede nas 
regiões tenebrosas, donde se espreitam na direção de muitos antros de 
sofrimento e perturbação na Terra, agindo sobre mentes ociosas, 
espíritos calcetas, renitentes, revoltados, acomodados, etc., 
estabelecendo, com eles, comércio psíquico. Disputam até cargos e 
situações. 
 
               Alguns acreditam-se pequenos deuses, em competição de 
força para assumirem o lugar de Deus. Tomam, por vezes, formas 
demoníacas e diabólicas, crendo-se tais entidades irremediavelmente 
caídas. 
               Alguns obsidiam outros desencarnados que se converteram 
também em obsessores (dominando-os, maltratando-os muitas vezes) 
dos viajantes terrenos, em processo complexo de convivência e 
exploração fisiopsíquica. 
 
C3) Orgulho 
 
               Sutil ou ostensivo. Orgulho do falso saber, com objetivo de 
fazer prevalecer suas ideias e opiniões. 

               a) Ação: por fascinação 

               b) Agentes: Espíritos obsessores, sem maldade, que alguma 
coisa denotam de bom 

               c) Instrumento: Pessoas ingênuas, bastante crédulas a quem 
eles fascinam: sobretudo os médiuns orgulhosos 

               d) Subterfúgios: Falam muito em caridade e moral, expressões 
usadas como mero passaporte para se fazerem acreditados e assim 
impor, sutil ou ostensivamente, suas ideias. Por isso, é comum os que 
são por eles enganados os defenderem dizendo: "Bem vedes que nada 
dizem de mau". Como conhece o prestígio dos grandes homens, os 
usam habitualmente, não tendo escrúpulos em se adornarem com um 
daqueles dos quais todos se inclinam: Allan Kardec, Bezerra de 
Menezes e até Jesus e Maria. Cuidadosamente, evitam dar maus 
conselhos, porquanto bem sabem que serão repelidos. Procuram 
impressionar os ingênuos por uma linguagem verbosa, eriçada de 
termos técnicos e recheada de retumbantes palavras: caridade, amor, 
moral. Geralmente escrevem muito, produzem escritos volumosos e 
prolixos, procurando compensar a qualidade pela quantidade. Os 
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Espíritos verdadeiramente superiores são sóbrios de palavras; dizem 
muita coisa em poucas palavras, donde conclui-se que a fecundidade 
prodigiosa de escrita deve ser suspeita. 
 
C4) Hábitos negativos 

               Por apego a gozos materiais excessivos ou extravagantes, 
bem como habitualidade de descontrole emocional ou arrastamento a 
paixões por cujo comportamento atraem e se vinculam a Espíritos 
inferiores de mesma faixa, exploradores de ondas mentais aviltantes, 
estabelecendo com a contumaz repetição, uma espécie de "pacto", 
caindo na dependência daqueles espíritos. É muito comum nas pessoas 
presas a vícios físicos, morais e psíquicos. 

               a) Tabagismo: além dos danos orgânicos, é um hábito vicioso 
que faz ligação psíquica com mentes desencarnadas, também viciadas. 

               b) Alcoolismo: Abre as portas a alcoólatras desencarnados, 
estabelecendo vampirismo impiedoso, com lesões no aparelho fisio-
psíquico. 

               c) Drogas: (barbitúricos, opiáceos de elaboração complexa, 
alucinógenos, etc) atuam sobre o sistema nervoso, liberando registros 
da subconsciência, fazendo ressurgir impressões do pretérito que, 
misturadas às frustrações armazenadas do presente, levam ao 
desequilíbrio, através do qual, desencarnados atormentados ou 
atormentadores se ligam, culminando, às vezes, em possessão violenta. 
Também pelo torpor que tais drogas produzem nos centros do 
psicossoma, o viciado se desprende parcialmente dos liames físicos, 
entregando-se às mãos dos perseguidores desencarnados que os 
espreitam 

               d) Gula: Por abrir as portas a vampirizadores desencarnados 

               e) Sexualidade: extravagante ou desvirtuada é veículo de 
alucinantes manifestações de mentes atormentadas. Ocorre, 
paralelamente, absorção do plasma nervoso, gerando transtornos psíco-
somáticos. Além das entidades que o perturbam, vinculam-se outras, 
ociosas e malsãs, dos vários sítios a que recorre, complicando, até além 
da vida física, o processo obsessivo. 
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C5) Renúncia afetiva provacional 
                
                Allan Kardec, em "Obras Póstumas", diz que algumas 
obsessões, sobretudo em certas pessoas de mérito, fazem, às vezes, 
parte das provações a que essas pessoas estão sujeitas. Acontece que 
a obsessão, quando simples, pode ser uma tarefa imposta ao obsidiado, 
qual a de trabalhar pela regeneração do obsessor, como um pai pela de 
um filho vicioso. 
 

 Por que é oculta a ação dos Espíritos sobre a nossa existência 
e por que, quando nos protegem, não o fazem de modo 
ostensivo? 

 

 "Se vos fosse dado contar sempre com a ação deles, não 
obraríeis por vós mesmos e o vosso Espírito não progrediria. 
Para que este possa adiantar-se, precisa de experiência, 
adquirindo-a frequentemente à sua custa. É necessário que 
exercite suas forças, sem o que, seria como a criança a quem 
não consentem que ande sozinha. A ação dos Espíritos que 
vos querem bem é sempre regulada de maneira que não vos 
tolha o livre-arbítrio, porquanto, se não tivésseis 
responsabilidade, não avançaríeis na senda que vos há de 
conduzir a Deus. Não vendo quem o ampara, o homem se 
confia às suas próprias forças. Sobre ele, entretanto, vela o 
seu guia e, de tempos a tempos, lhe brada, advertindo-o do 
perigo." (O Livro dos Espíritos, questão 501).  

 

 
D. SINTOMAS DA OBSESSÃO 

 
               A princípio, a obsessão pode ser identificada por sintomas, 

numa vasta gama de distúrbios ou mudanças de comportamento. 

 

D1) Considerações gerais: 

 

               a) Excitação frequente e exagerada das tendências e da ideia 
central de nossa personalidade. 

               b) Desalinho espiritual em franco desenvolvimento. 
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               c) Desequilíbrios emocionais com certo exagero, ou mesmo 
arrebatamento, em exaltações da personalidade (com frequência), 
proporcionando desvio da linha medial do equilíbrio: ira, ciúme, irritação, 
revolta, inquietação, suscetibilidade (à flor da pele), etc. 

               d) Certas interferências constantes em nossos processos 
mentais, algumas vezes chegando ao ponto de compulsões. 

               e) Vontade oscilante, dando a impressão de interferência de 
outra vontade que parece ser mais forte. 

               f) Suspeitas infundadas que se corporificam em imagens 
perturbadoras, afetando a tranquilidade e gerando insegurança. 

               g) Inquietação e ansiedade crescentes e frequentes na 
intimidade mental e que dominam os departamentos da emotividade. 

               h) Instabilidade íntima, sobretudo quando resulta em medos e 
fobias, em começo sem importância, mas que assumem proporções de 
gravidade e turbam a lucidez, a lógica. 
 
               i) Manifestações de tristeza que se acentuam, produzindo 
depressão injustificável, que se transforma em estado de angústia. 

               j) Insônias produzidas por inquietação mental que atormenta 
em crescente excitação do sistema nervoso. 

               k) Isolamento da comunicação com as pessoas, afastando-se 
da convivência cordial e facultando insulamento, na família e na 
comunidade. 
                 
                l) Sexualidade exagerada e insatisfeita por açulamento da 
libido, transformando-se em tormento de qualquer porte. 
 
 

 NOTA: Alertamos que o aparecimento de alguns desses 
sintomas não implica sempre caracterização de obsessão, 
pois são típicos também de estados anímicos de neuroses, 
psicoses e até mesmo de enfermidades biológicas, 
esgotamento energético ou sobrecarga emocional, como 
no caso de "estresse", etc. 
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D2) Atividades mediúnicas  
 
               Os principais sintomas obsessivos nas atividades mediúnicas 
são os seguintes: 

               a) Insistência de um Espírito em se comunicar (às vezes 
contra a própria vontade do médium), opondo-se a que outros Espíritos 
o façam. 

               b) Ilusão que, apesar da inteligência do médium, impede-o de 
reconhecer a falsidade e o ridículo das comunicações que recebe. 

               c) Crença na infalibilidade e na identidade absoluta dos 
Espíritos que se comunicam expressando falsidades, às vezes valendo-
se de nomes respeitáveis e venerandos. 

               d) Disposição para se afastar das pessoas que lhe podem 
orientá-lo. 

               e) Reagir mal (às vezes com atitudes estranhas) às críticas 
das comunicações que recebe. 
 
               f) Necessidade incessante e inoportuna de se comunicar. 

               g) Constrangimento físico qualquer que faça o médium 
escrever ou falar, a seu mau grado. 

               h) Crédito do médium nos elogios que os Espíritos lhe 
dispensam.  

 Os bons Espíritos não lisonjeiam; aprovam o bem feito, mas 
sempre com reserva. Os maus prodigalizam exagerados elogios, 
para estimular o orgulho e a vaidade, embora pregando a 
humildade, e procuram exaltar a importância pessoal daqueles a 
quem desejam captar. (O Livro dos Médiuns, item 267, parágrafo 
11º). 

              i)   Habitualidade em receber comunicações longas, verbosas, 
de teor repetitivo, sem conteúdo de oportuno valor 

 Os Espíritos superiores se exprimem com simplicidade, sem 
prolixidade. Têm o estilo conciso, sem exclusão da poesia das 
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ideias e das expressões, claro, inteligível a todos, sem demandar 
esforço para ser compreendido. Têm a arte de dizer muitas 
coisas em poucas palavras, porque cada palavra é empregada 
com exatidão. Os Espíritos inferiores, ou falsos sábios, ocultam 
sob o empolamento ou ênfase, o vazio de suas ideias. Usam de 
uma linguagem pretensiosa, ridícula, ou obscura, à força de 
quererem pareça profunda. (O Livro dos Médiuns, item 267, 
parágrafo 9º). 

               j) Frequência no recebimento de comunicações de Espíritos 
que ordenam, se impõem.  

 Os bons Espíritos nunca ordenam; não se impõem, 
aconselham e, se não são escutados, retiram-se. Os maus são 
imperiosos, dão ordens, querem ser obedecidos e não se 
afastam, haja o que houver (...). (O Livro dos Médiuns, item 267, 
parágrafo 10º).  

               k) Habitualidade do médium em receber comunicações com 
particularidades mesquinhas  

 Toda prescrição meticulosa é sinal certo de inferioridade e de 
fraude, da parte de um Espírito que tome um nome imponente 
(...). (O Livro dos Médiuns, item 267, parágrafo 12º). 

               L) Constância em receber comunicações predizendo o futuro 
e precisando fatos materiais de que não nos é dado ter conhecimento  

 Os bons Espíritos fazem que as coisas futuras sejam 
pressentidas (intuição), quando esse pressentimento convenha; 
nunca porém determinam datas. A previsão de qualquer 
acontecimento para uma época determinada é indício de 
mistificação. (O Livro dos Médiuns, item 267, parágrafo 8º).  
 
NOTA: Usamos em alguns itens as expressões "habitualidade", 
"frequência", etc, porque ninguém está obsidiado pelo simples 
fato de ocasionalmente ser enganado por um Espírito inferior. 
O melhor médium se acha exposto a isso, sobretudo no 
período de desenvolvimento. Pode-se, pois, ser enganado, sem 
estar obsidiado. A obsessão consiste na tenacidade, na 
habitualidade, da qual não consegue o médium desembaraçar-
se do Espírito ou Espíritos que atuam. 
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E. VERBO E ATITUDE 
 

  
              Disse um grande filósofo: 
             “Fala para que eu te veja.” 
 
             Muita gente acrescentará: 
            “Escreve para que eu te veja melhor.” 
 
             E ousaríamos aduzir : 
            “Age para que eu te conheça.” 
   
              Julgarás o amigo pela linguagem que use, entretanto, 
para além da apreciação vulgar, todos necessitamos do justo 
discernimento. 
  
              Marat falava com mestria, arrebatando o ânimo da 
multidão, mas instigava a matança dos compatriotas que não lhe 
esposassem as diretrizes. 
    
              Marco Aurélio, o imperador chamado magnânimo, 
escrevia máximas de significação imortal, no entanto, ao mesmo 
tempo determinava o martírio de cristãos indefesos, acreditando, 
com isso, homenagear a virtude. 
 
               O “Werther”, de Goethe, é um poema de magnífica 
expressão literária, mas não deixa de ser vigorosa indução ao 
suicídio. 
 
               As declarações de guerra são, de modo geral, 
documentos primorosamente lavrados, todavia, representam a 
miséria e a morte para milhões de pessoas. 
 
              Há jornalistas e escritores que figuram na galeria dos 
mais sábios filólogos e, apesar disso, molham a pena em sangue 
e lama, para gravarem as ideias com que acentuam os 
sofrimentos da Humanidade. 
  
               Tanto quanto possível, escrevamos certo, sem a 
obsessão do dicionário. 
 
               A gramática é a lei que preside a esfera das palavras. 
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               A instrução cerebral, porém, quando sem bases no 
sentimento, é semelhante à luz exterior. 
 
               Há luz na lâmpada disciplinada que auxilia e constrói e 
há luz no fogo descontrolado que incendeia e consome. 
 
               Identifica o mensageiro, encarnado ou desencarnado, 
pela mensagem que te dê, mas, se é justo lhe afiras a cultura, é 
imprescindível anotes a orientação que está dentro dela. 
 
               O navio pode ser muito importante, mas é preciso ver o 
rumo para o qual se encaminha o leme. 
 
               Se o verbo apresenta, a atitude dirige. 
 
               É por isso que Jesus nos advertiu: 
 
              “Seja o vosso falar sim, sim; e não, não.” (Mateus 5:37) 
 

(Mensagem Reunião pública de 3-6-60 Questão n.º 263,  
Livro, Seara dos Médiuns).  

 

F. AGENTES 

F1)  Introdução 

               Allan Kardec desenvolveu mais especificamente a ação 
obsessiva de desencarnado sobre encarnado, embora tenha feito 
também algumas referências a respeito do fenômeno de auto-obsessão. 
               Seus continuadores, no entanto, registraram outros aspectos, 
razão por que os colocamos neste bloco. 

F2)  Desencarnados 

              a) Sobre encarnados: 
 

 Praticada por Espíritos inferiores, através de 
identificação fluídica. 

              b) Sobre desencarnados: 
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 Defronto de verdugos e vítimas, ambos já 
desencarnados: começo ou prosseguimento de 
subjugação psíquica; 

 

 Domínio psíquico daqueles mentalmente mais 
poderosos sobre outros Espíritos dedicados ao mal, 
manobrando-os nas ações maléficas, estruturando até 
hierarquias e organizações. 

F3)  Encarnados 

              a) Sobre encarnados: 
 

 Consórcio geralmente prolongado e de difícil 
erradicação: quase sempre sob a forma de vampirismo 
inconsciente e pertinaz. Criaturas geralmente 
atormentadas, feridas em seus propósitos. 

 

 Os que mantêm conúbio mental infeliz e demorado. Ao 
invés de repelirem as fixações contra outras pessoas, 
acalentam-nas. 

 

 Até durante o sono, o espírito parasita busca sua vítima, 
prosseguindo esse nefando consórcio nestas horas 
reservadas à edificação espiritual e renovação da 
paisagem. 

b) Sobre desencarnados 
 

 Comunhão espiritual degradante, exercida por 
encarnados que se fixam mentalmente a 
desencarnados, amargurando-os às lembranças da vida 
física. 

 
c) Sobre si mesmo: auto-obsessão 

 

G. INSTALACÃO DAS OBSESSÕES 
 

 Se fores propenso ao assassínio, terás em torno de ti uma 
nuvem de espíritos a te alimentarem no íntimo esse pendor. Mas 
outros te cercarão, esforçando-se por te influenciar para o bem, o 
que restabelece o equilíbrio da balança e te deixa senhor dos 
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teus atos. É assim que Deus confia à nossa consciência a 
escolha do caminho que devamos seguir e a liberdade de ceder a 
uma ou outra das influências contrárias que se exercem sobre 
nós. (O Livro dos Espíritos, questão 466). 

 

 O Espírito não entra em um corpo como entras em casa. 
Identifica-se com um Espírito encarnado, cujos defeitos e 
qualidades sejam os mesmos que os seus, a fim de obrar 
conjuntamente com ele. Mas, o encarnado é sempre quem atua, 
conforme quer, sobre a matéria de que se acha revestido (...). (O 
Livro dos Espíritos, questão 473). 

 

 Mas, é preciso saibas que essa dominação (obsessiva) não se 
efetua nunca sem que aquele que a sofre o consinta, quer por 
sua fraqueza, quer por desejá-Ia (...). (O Livro dos Espíritos, 
questão 474). 

G1)  Introdução 

              Ouvimos com frequência pessoas comentarem: 

 

              - Fulano não está obsidiado como dizem alguns, pois aquelas 
atitudes, um tanto exóticas, são dele mesmo, só que agora se revelam 
mais fortes e amiudadamente.  

 
               Muitos acham que só se pode caracterizar alguém como 
obsidiado quando passa mal, tem desmaios, toma atitudes ridículas, 
apresenta destrambelhamento orgânico e psíquico, enfim, quando os 
sintomas se apresentam ostensivos.  
 
               Em primeiro lugar, é preciso observar que ela, a obsessão, 
nunca se inicia (salvo raras exceções) abruptamente, sem passar pelo 
estágio de obsessão simples (embora muitos nem percebam o 
transcorrer dessa etapa), para atingir posteriormente a fascinação ou 
subjugação. Um espírito pode obsidiar duas  pessoas simultaneamente 
e elas apresentarem sintomas diferenciados, se tratar-se de 
individualidades com defeitos diferentes isso porque, na obsessão, o 
que ocorre é a exacerbação das fraquezas da personalidade da vítima.  
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               Ora, se as fraquezas morais forem diversas, haverá certas 
facetas diferenciadas nos sintomas, não obstante o assédio partir de 
uma mesma Inteligência desencarnada. O mal-estar, as alterações 
orgânicas e psíquicas, em sua maioria, representam um efeito do 
processo que, quando muito demorado, leva a condicionamentos 
complicados que podem até persistir, ainda mesmo depois de se ter 
conseguido o afastamento da entidade, necessitando a vítima, ainda por 
algum tempo, de cuidados físicos, psicológicos e espirituais.  
          
              Pode-se dizer, pois, que na obsessão o Espírito (ou Espíritos) 
se identificam com os caracteres da personalidade da vítima, explorando 
suas fraquezas, ou seja, "agigantando" seus defeitos, sobretudo o 
preponderante, levando-o a um ponto de tensão psíquica máxima. 
Destrambelha, em consequência, de sua estrutura orgânica e 
emocional, fazendo eclodir certas enfermidades, conforme as 
predisposições do organismo do obsidiado, predisposições essas de 
natureza cármica. 
 
G2)  Exploração do "Desejo Central" - reflexo dominante da  
        personalidade 

               No livro "Ação e Reação", de André Luiz, temos a ilustração de 
um caso de obsessão em que os Espíritos obsessores, Leonel e 
Clarindo, exacerbam o ponto preponderantemente negativo da 
personalidade de Luiz (cobiça), elevando-o a uma tensão alta, inclusive, 
induzindo clichês mentais de fobias relativamente à perda da fortuna.  

               Para melhor alimentá-lo na ideia fixa, conduzem para a casa 
de Luiz, o obsidiado, várias Entidades desencarnadas ainda bastante 
presas a posses materiais, plasmando formas-pensamento, que são 
absorvidas pela mente da vítima, elevando o "doentio desejo" à tensão 
máxima. Vamos transcrever, a seguir, o texto contido no capítulo 8, 
daquela obra, psicografada pelo médium Francisco Cândido Xavier, 
edição FEB,  ilustrando a técnica utilizada pelos verdugos espirituais: 
 

 Leonel (o obsessor), percebendo que Silas penetrava o âmago 
do problema com surpreendente facilidade, explicou, 
entusiasmado: 

 

 Sim, aprendemos nas escolas de vingadores que todos 
possuímos, além dos desejos imediatistas comuns, em qualquer 
fase da vida, um "desejo central" ou "tema básico" dos interesses 
mais íntimos. Por isso, além dos pensamentos vulgares que nos 
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aprisionam à  experiência rotineira, emitimos com mais frequência 
os pensamentos que nascem do "desejo central" que nos 
caracteriza, pensamentos esses que passam a constituir o reflexo 
dominante de nossa personalidade. Desse modo, é fácil conhecer 
a natureza de qualquer pessoa, em qualquer plano, através das 
ocupações e posições em que prefira viver. Assim é que a 
crueldade é reflexo do criminoso, a cobiça é reflexo do usuário, a 
maledicência é o reflexo do caluniador, o escárnio é o reflexo do 
ironista e a irritação é o reflexo do desequilibrado, tanto quanto a 
elevação moral é o reflexo do santo (...). Conhecido o reflexo da 
criatura a que nos propomos retificar ou punir é, assim, muito fácil 
superalimentá-la com excitações constantes, robustecendo-lhe os 
impulsos e os quadros já existentes na imaginação e criando 
outros que se lhes superponham, nutrindo-lhe, dessa forma, a 
fixação mental. Com esse objetivo, basta alguma diligência para 
situar, no convívio da criatura malfazeja que precisamos corrigir, 
entidades outras que se lhe adaptem ao modo de sentir e de ser, 
quando não possamos por nós mesmos, à falta de tempo, criar as 
telas que desejamos, com vistas aos fins visados, por intermédio 
da determinação hipnótica. Através de semelhantes processos, 
criamos e mantemos facilmente o "delírio psíquico" ou a 
"obsessão", que não passa de um estado anormal da mente, 
subjugada pelo excesso de suas próprias criações a 
pressionarem o campo sensorial, infinitamente acrescidas de 
influência direta ou indireta de outras mentes desencarnadas ou 
não, atraídas por seu próprio reflexo. 

 

 E, sorrindo, o inteligente perseguidor disse sarcástico: 
 

 Cada um é tentado exteriormente pela tentação que alimenta 
em si próprio ....  

 

 Silas (mentor espiritual) entremostrando grande interesse em 
tomo da preleção, considerou: 

 

 Indiscutivelmente a exposição é perfeita. Cada qual de nós vive 
e respira os reflexos mentais de si mesmo, angariando as 
influências felizes ou infelizes que nos mantêm na situação que 
buscamos (...) Os céus ou Esferas Superiores são constituídos 
pelos reflexos dos Espíritos santificados. 
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 E o inferno (...) É o reflexo de nós mesmos - completou Leonel 
com uma gargalhada (...) 

G3) Os pontos fracos mais explorados 

               Os pontos fracos da personalidade que os obsessores mais 
exploram são: 

               a) Consciência de culpa: pode ser inconsciente, ligada a 
faltas pretéritas, a refletir na atualidade na forma de vários sintomas, 
inclusive complexo de culpa, insegurança íntima, etc. 

               b) Imaturidade psíquica: pessoas que, embora tenham a 
força e forma de adultos, revelam um psiquismo infantil, um tanto 
assemelhado ao das crianças, isto é, inseguras e egocêntricas, instáveis 
nas decisões, estribando seus raciocínios em bases não muito 
concretas (às vezes em sonhos vagos), saturando-se com facilidade de 
tarefas sérias, de tudo e de todos, transferindo-se de objetivos e ideais 
que, até há pouco, eram a razão da vida: sua visão e desejos são 
preponderantemente imediatistas, não dados a anseios quanto ao futuro 
e pouco propensos à reflexão, à ponderação e às realizações nobres, 
com significativa incapacidade de doar sem receber, de auxiliar sem 
gratificação de qualquer espécie, tomam-se facilmente agressivas, 
frustradas ou revoltadas quando seus desejos não são satisfeitos. Sob o 
ponto de vista espiritual, trata-se de espíritos jovens na 
responsabilidade, inabituados a compromissos superiores e cujas 
experiências têm se desenvolvido preponderantemente no campo das 
superficialidades e interesses pessoais, sem maiores aquisições morais. 

 

               Os que, em grau significativo, são ciumentos, irritadiços, 
orgulhosos, revoltados, sexólatras, ambiciosos, exagerados, 
impiedosos, inconformados, apegados a prazeres grosseiros (sobretudo 
quando descambam para a corrupção), os viciados de qualquer 
natureza. 

 

               Em qualquer dos casos acima, o fator que mais facilita a 
exploração psíquica é a "Ociosidade Mental", por colocar a mente 
em situação francamente passiva, expondo-se facilmente à fixação 
de idéias malsãs e quadros deprimentes. 
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               Eis porque é muito difícil uma cura definitiva da obsessão, 
sem a modificação de hábitos da criatura, sem o empenho na 
reforma interior. 

G4) Detalhes do processo 

               Obviamente, o que facilita a submissão ao processo é a 
consciência de culpa do devedor ante a presença do credor espiritual, 
quando psicologicamente (a maioria das vezes, por processo 
inconsciente) se toma apassivado, embaraçado ou perplexo, como 
ocorre quando alguém é acusado por outro a quem deve e se embaraça 
por ter realmente "culpa no cartório", como diz o ditado popular.  

               No caso específico das obsessões entre encarnados e 
desencarnados, esses últimos, identificando a irradiação doentia do 
devedor, iniciam o cerco, primeiramente através de imagens mentais ou 
ideoplastias, insinuando-se com insistência até estabelecer o 
intercâmbio, passando, mais tarde, a comandar. Na exacerbação dos 
pontos vulneráveis, se a vítima tem hábitos de ociosidade mental, possui 
predisposição para a morbidez ou é dotada de imaturidade psíquica, o 
processo é enormemente facilitado.  

               São campos facilmente exploráveis, sobretudo quando a vítima 
se compraz em cultivar pensamentos pessimistas, derrotistas e viciosos, 
passando à aceitação fácil e ampliação da ideia negativa que lhe chega. 
Daí, incentiva o agigantamento das predisposições, estimulando-a a 
repetir os enganos e erros do passado, intentando a ligação com a 

"casa mental..." de grosseiras experiências, visando a desatrelá-las.  

 

               É claro que o assediado não se lembra dos detalhes dos 
acontecimentos passados, mas as experiências pretéritas são 
reativadas, mais comumente por processos indiretos, produzindo 
associações de ideias ou mesmo reflexos condicionados ante 
determinados objetos, pessoas, acontecimentos, situações, etc., que a 
vítima mistura com os problemas porque passa na presente encarnação, 
abrindo campo à eclosão de neuroses ou psicoses várias, algumas de 
etiologia complexa.  
 
               A situação se complica, sobretudo no quadro psicológico, 
quando a criatura obsidiada, antes de reencarnar, foi seviciada pelos 
vingadores no mundo espiritual inferior, donde traz clichês degradantes, 
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traumáticos, facilmente exploráveis, ligando-os aos acontecimentos e 
situações atuais.  
 
               Em razão disso, apesar de a gênese da obsessão serem as 
faltas morais do enfermo e o agente ser a Entidade desencarnada, os 
móveis predisponentes e preponderantes variam de acordo com cada 
pessoa. 
 
               No estágio da obsessão simples, já começam a surgir os 
primeiros sinais de inquietação, desconfianças, insegurança pessoal, às 
vezes associadas a enfermidades de pequena monta. Aí, também já se 
observa alteração do humor a se caracterizar.  
 
               Conforme a constituição temperamental, faz-se apático, se 
tende à depressão e, em sentido oposto, se é dotado de constituição 
nervosa e excitada, torna-se irritadiço, agressivo. A partir dessa fase, 
começam a se originar desequilíbrios orgânicos e psíquicos de variada 
classificação. 
 
               Na obra "Painéis da Obsessão", temos a ilustração de um caso 
de obsessão (geradora inclusive de doença física bem caracterizada), 
instalada pela técnica da exploração das tendências negativas da 
criatura, frutos de experiências insensatas em vidas anteriores. O 
obsessor estimula-a a repetir a mesma insensatez do pretérito.  
 
               A narrativa é contada no capítulo 7 daquela obra, de autoria 
espiritual de Manoel Philomeno de Miranda, através da mediunidade de 
Divaldo Franco.  
 
               Trata-se da triste história de Ruth Maria que teve um passado 
marcado por extravagâncias na área sexual e por abusos de outras 
ordens, levando uma vida frívola e dourada; quando foi dada a prática 
de alguns vícios.  
 
               Ao reencarnar, desde cedo experimentou a presença pertinaz 
de algumas de suas vítimas, especialmente de um companheiro, de 
nome Francis, vilmente traído e apunhalado enquanto dormia, num 
simulacro que ela preparara para dar a ideia de latrocínio.  
 
                Ruth Maria, desde cedo. revelou-se criança silenciosa, 
ensimesmada, sofrendo de reminiscências inconscientes do passado. 
Na puberdade, ocasião em que tomamos posse integral do "corpo 
emocional", das experiências pretéritas, revela-se agressiva, meio 
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complicada, com dificuldades de relacionamento, pois não 
desenvolvera, em outros tempos, relações afetivas sadias e legítimas, 
uma vez que levara vida significativamente egocêntrica.  
 
               Quando inicia a idade adulta, enfrentado o mundo com toda a 
sua abertura e agressividade, as suas antigas inclinações passam a ser 
mais fortemente estimuladas pelo espírito Francis, obsessor, que 
continuava a persegui-Ia, incitando-a a derrapar em abusos vários. A 
princípio, advinha-Ihe o desejo de um cigarro inocente ou de um 
aperitivo sem consequência, para depois, instalar-lhe uma volúpia 
obsessiva pelo tabagismo e pelo alcoolismo em altas doses que lhe 
sacrificariam o organismo, especialmente em sua zona mais frágil, por 
razões cármicas, justamente correspondente ao centro vital laríngeo 
(assassinara Francis, atingindo a região pulmonar).  
 
               Simultaneamente, caiu nas armadilhas brutais do sexo sem 
amor, completando-se o quadro do seu autocídio a largo prazo, com o 
que se compraziam os inditosos verdugos de sua paz. Os seus algozes, 
conhecendo algumas técnicas de subjugação e, de certo modo, 
identificando-lhe as preferências no comportamento moral nas 
existências anteriores a refletir nas tendências atuais, passaram a 
obsidiá-la também fisicamente, despertando-lhe o insofreável prazer 
pelo fumo e pelo álcool, ao tempo em que comprimindo a genitália, em 
especial os ovários, desequilibram-lhe a função sexual, mediante cujos 
recursos lhe anularam as poucas resistências morais.  
 
               O processo culminou, além do desequilíbrio na área psíquica, 
em instalação de uma tuberculose, em consequência do 
enfraquecimento orgânico, em razão dos abusos no comportamento, 
justamente na zona mais frágil de seu organismo. Os detalhes do 
processo, inclusive o fecho poderá ser lido na obra "Painéis da 
Obsessão", no capítulo 7, sob o titulo "Sementes da Insensatez".  
 
               Aqui, apenas pretendemos enfatizar a técnica de exacerbação 
das tendências negativas da criatura, processada pelos "vingadores 
espirituais". Em nossas pesquisas na literatura espírita séria, 
catalogamos muitas  técnicas utilizadas pelos Espíritos para obsidiar, no 
qual colocamos no capítulo  VIII – ESTUDO DA OBSESSÃO NAS 
OBRAS,   desta apostila. 
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G5) Exploração do "porão" da casa mental, do arquivo do 
“inconsciente espiritual". 

               Conforme dissemos antes, a técnica basicamente utilizada 
pelos obsessores ou vingadores (como eles se autoapelidam) é a 
exacerbação de nossas fragilidades morais, sobretudo no campo do 
temperamento, caráter, viciações, etc. Procurando agigantar nossas 
deficiências íntimas, embaraçam-nos, pois raramente percebemos o 
crescendo de nossas próprias atitudes negativas, julgando que somos 
nós mesmos que assim procedemos, atribuindo a causa a problemas 
que ora atravessamos, recusando- nos a aceitar a possibilidade de 
estarmos ingressando num processo obsessivo, ainda num estágio 
simples.  

               Entregando-se, pouco a pouco, a pensamentos e emoções 
malsãs, desequilibrantes, vai o obsidiado desgastando sua estrutura 
psicossomática, e quando chega ao estágio de diminuição das defesas 
do "consciente" torna mais fácil ao obsessor explorar o arquivo profundo 
do "inconsciente", reacendendo vivências dolorosas (sobretudo de 
outras encarnações), por associações de ideias ou reflexos 
condicionados, que a vítima, por não ter a lembrança concreta daquelas 
experiências, mistura com os acontecimentos da vida atual.  

               Neste estágio é que são comuns as primeiras alterações 
concretas no campo emocional, sobretudo ansiedades mórbidas e 
fobias várias, iniciando-se o desalinho espiritual. Se a pessoa visada 
estacionou, no intervalo das duas últimas encarnações, em regiões da 
espiritualidade inferior, onde passou por situações degradantes, essas 
experiências poderão ser com facilidade sacadas do "inconsciente", 
sendo comum, entretanto, que o obsessor procure adicionalmente criar 
clichês assustadores. Ora, sendo esses clichês fluídicos, é claro que, se 
o obsidiado é dado a pensamentos mórbidos, ele realimenta tais clichês 
com os fluidos gerados por suas mentalizações inferiores.  

               É, nessa fase, muito importante a contribuição da fluidoterapia 
(passe), por desfazer os referidos clichês.  

               Contudo, novos clichês poderão ser formados com "a matéria- 
prima" das mentalizações inferiores persistentes do obsidiado (doando 
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fluidos próprios ao obsessor), sobretudo quando ele é dado à ociosidade 
mental que facilmente propicia o ingresso na área dos pensamentos 
mórbidos. É aí que temos aquele conhecido fenômeno de:  

 "toma passe, desfaz os clichês; volta a criar os clichês",  

               Caracterizando o comentado "círculo vicioso" das inquietações,  
eis porque é importante direcionar a mente para conversações sadias, 
trabalho nobre, leitura edificante e participação em ambientes e 
atividades elevadas. 

 

III -                    AUTO-OBSESSÃO 

 

A .   INTRODUÇÃO 

               Auto-obsessão, como o próprio nome expressa, é a obsessão 
de si mesmo, sem atuação de nenhuma força estranha. Entretanto, por 
se colocar em estado de perturbação, por sintonia, atrai Espíritos 
sofredores que geralmente se aproveitam para "vampirização", podendo, 
inclusive, com o passar do tempo, redundar em obsessão propriamente 
dita.  

               Allan Kardec se reportou a esse fenômeno dizendo que  

 "Cumpre também dizer que amiúde se atribuem aos Espíritos 
maldades de que eles são inocentes. Alguns estados doentios e 
certas aberrações que se lançam à conta de uma causa oculta, 
derivam do Espírito do próprio indivíduo. As contrariedades que 
de ordinário cada um concentra em si mesmo (fixação), 
principalmente os desgostos amorosos, dão lugar com 
frequência, a atos excêntricos que fora errôneo considerar-se  
fruto da obsessão. O homem não raramente é o obsessor de si 
mesmo.   (Livro Obras Póstumas, 1ª  parte, item 58 e Revista 
Espírita, dezembro 1862, Estudos sobre os possessos de 
Morzine). 

 
               Portanto, nem todos os problemas obsessivos significam 
injunção propositada de um Espírito desencarnado sobre outro 
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encarnado; por isso, nos diz Manoel Philomeno de Miranda que "grande 
parte dos que se encontram entorpecidos por problemas de várias 
ordens, espiritual, psíquica ou física, padece de um processo de auto-
obsessão dos mais lamentáveis, pois que nesse quadro o Espírito 
obsessor é o próprio obsidiado (...)".  
 
               De fato, Espíritos de variada gama, despóticos, fracos, 
viciados, agressivos, petulantes, pérfidos, fixados, maledicentes, etc., ao 
se emboscarem na organização das células físicas, condicionam, 
através de suas próprias vibrações distônicas, enarmonias no sistema 
fisiopsíquico, gerando estados de perturbação e engendrando distúrbios 
e neuroses da mais variada espécie que os fazem transformar-se em 
algozes ou vítimas de si mesmos. 
 
               Para início de desenvolvimento de nosso assunto, vamo-nos 
reportar a alguns casos mencionados na literatura espírita séria, para a 
devida análise, estudo e reflexão. 
 
               Por outro lado, nossos hábitos de conversas deprimentes, 
irritabilidade, revolta, mágoas, ódio, ciúmes mórbidos, discussões 
acerbas, etc., funcionam como verdadeira automagnetização malsã, 
cujas vibrações por nós mesmos elaboradas bombardeiam nossa 
organização psicossomática, gerando, pela sua persistência, distonias 
de variada espécie, sobretudo na área nervosa e mental.  
 
 

B. DESENVOLVIMENTO  

               Uma das consequências da auto-obsessão é o dano à própria 
saúde do auto-obsidiado. Ora, Allan Kardec, na Revista Espírita de 
março de 1868, no artigo “Ensaio Teórico das Curas Instantâneas” nos 
esclarece que: 

 

 Certas moléstias têm sua causa original na própria alteração 
dos tecidos orgânicos.  

e  

 Certas afecções, mesmo muito graves e passadas ao estado 
crônico, não têm por causa primária a alteração das moléculas 
orgânicas, mas a presença de um mau fluido que, a bem dizer, as 
desagrega, perturbando a sua economia.  
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               Ocorre como num relógio de bolso do qual todas as peças 
estão em bom estado, mas cujo movimento é detido ou desregulado 
pela poeira.  

               Na obra “A Gênese”, capítulo 14, item 18, o Codificador reforça 
aquela assertiva, ao colocar que o perispírito assimila com facilidade os 
fluidos espirituais, assim como uma esponja se embebeda de líquidos. A 
seguir, enfatiza que: 

 Atuando esses fluidos sobre o perispírito, este, a seu turno, 
reage sobre o organismo material com que se acha em contato 
molecular.  

Explicando que: 

 Se os eflúvios são de boa natureza, o corpo ressente uma 
impressão salutar; se são maus, a impressão é penosa. Se são 
permanentes e enérgicos, os eflúvios maus podem ocasionar 
desordens físicas; não é outra a causa de certas enfermidades.  

               Ora, na obsessão espiritual, o Espírito obsessor, atuando 
sobre a vítima, “envolve-o, por assim dizer, no seu perispírito como se 
fosse um manto”, interpenetrando-lhes os fluidos deletérios como se 
fosse a poeira de um relógio, alterando ou desregulando o seu equilíbrio 
orgânico. 

               No caso de auto-obsessão, é o próprio indivíduo que, gerando 
pela mente os fluidos malsãos, os absorvem, alterando-lhe a própria 
saúde pelo mesmo processo acima exposto. Em alguns trechos da 
literatura espírita, são abundantes os casos da espécie, relatados e 
nomeados por “infecção fluídica”, geradora, em muitos casos, até de 
desequilíbrios neuropsíquicos.  

               É importante essa colocação, alertando-nos para não 
classificar por obsessão propriamente dita aqueles que buscam a 
casa espírita rogando auxílio para sua problemática, quando se 
trata muitas vezes de casos de auto-obsessão.  
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               O Espírito Dias da Cruz, na obra “Vozes do Grande Além”, 
capítulo 16, “Autoflagelação”, referindo-se à flagelação que muitas vezes 
impomos a nós mesmos, faz uma colocação muito interessante sobre o 
assunto, a qual reproduzimos a seguir:  

 Em nossas crises de revolta e desesperação, de maledicência 
e leviandade, provocamos sobre nós verdadeira tempestade 
magnética que nos desorganiza o veículo de manifestação, seja 
nos círculos espirituais em que nos encontramos, ou, na Terra, 
enquanto envergamos o envoltório de matéria densa, sobre a 
qual os efeitos de nossas agressões mentais, verbais ou físicas, 
assumem o caráter de variadas moléstias, segundo o ponto 
vulnerável de nossa usina orgânica, mas particularmente sobre o 
mundo cerebral em que as vibrações desvairadas de nossa 
impulsividade mal dirigida criam doenças neuropsíquicas, de 
diagnose complexa, desde a cefalalgia à meningite e desde a 
melancolia corriqueira à loucura inabordável 

B1) O caso “JULIETA” 

               André Luiz, na obra “No Mundo Maior”, capítulo 6, Amparo 
Fraternal, relata o caso de Julieta e não atribui o seu mal a uma ação 
insistente de um desencarnado a agredi-la, ou seja, a uma obsessão 
espiritual. Ilustra, ali, um caso autêntico de auto-obsessão. Julieta, a fim 
de ajudar a família, passou a trabalhar em uma casa noturna de 
diversão onde se ligou a certo senhor, aceitando-lhe a proteção 
prematura. Para a sua mãe, explicava de outra maneira a origem de seu 
dinheiro, dizendo-lhe que era fruto de um empréstimo. Todos os dias, 
Julieta entrava em reflexão sobre sua vida, comparava-a com a de seus 
pais, quando se sentia com a consciência pesada. Entrou em conflito e, 
sem o hábito da oração e meditação nobre, pelo contrário, prejudicada 
pelo acréscimo de emissões fluídicas deletérias da casa noturna que 
frequentava, começou a adoecer.  
              
                 Para se ter uma ideia do que ocorria com ela, vítima de séria 
intoxicação fluídica, transcrevemos abaixo parte do relato de André Luiz 
sobre o assunto:  
 

 Rememorando as palavras ouvidas dos lábios maternos, 
acolheu-se a jovem num divã, em pranto convulsivo. Torturantes 
pensamentos se lhe entrechocavam no cérebro enfermo. 
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Vibrações pesadas, caracterizando-se pela cor escura, desciam-
lhe da fronte e fixavam-se no aparelho respiratório. Represavam-
se na pleura, invadiam os alvéolos e daí passavam ao coração, 
influenciando as trocas sanguíneas, momento em que a 
substância fluídica das emissões mentais se esvanecia, 
absorvida pelas artérias. Notei, porém, que esse material, oriundo 
da mente perturbada, imprimindo-se no mecanismo fisiológico, 
era assimilado pelo sangue, que, a seu turno, o restituía ao 
cérebro físico, acumulando-se em todas as zonas deste, mais 
próximas da substância cinzenta. Reparava, por isso, na 
jovem,não somente os olhos rubros e túrgidos de chorar, mas 
também os pródromos dos mais sérios distúrbios orgânicos.  

 
E, mais adiante, completa  
 

 (...) a mente desvairada emite forças destrutivas, que, se 
podem atingir os outros, alcançam, em primeiro lugar, o cosmo 
orgânico do emissor. Decidindo-se Julieta por um gênero de vida 
que lhe provoca violentos e contínuos conflitos na mente, passou 
a despedir energias fatais para ela mesma 

 
               Por ai se vê que os fluidos malsãos que prejudicavam seu 
organismo não tinham origem na ação de um agente exterior, isto é, de 
um perseguidor, mas eram oriundos de sua própria e contínua emissão, 
caracterizando uma autoflagelação.  
 
B2) O caso “FABRÍCIO” 
  
              A auto-obsessão pode gerar, inclusive, distonias muito sérias, 
mesmo na área neuropsíquica. É o caso de Fabrício, reportado por 
André Luiz, no capítulo 12, Estranha Enfermidade, da mesma obra. 
Calderaro, o instrutor do autor espiritual, classificou a distonia do 
personagem doente como esquizofrenia.  
 
               Fabrício apropriou-se sozinho de uma significativa herança, 
descartando-se do direito de seus irmãos,  

 

 (...) valendo-se de rábulas bem remunerados, desses que, sem 
escrúpulos, vivem de inquinar os textos legais.  

 
               Apropriando-se totalmente da herança, construiu um 
patrimônio respeitável, passando a viver alguns anos um período de 
divertimentos e prazeres que podemos traduzir por fuga espetacular, 
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representando pesadas cortinas entre a personalidade arrogante e a 
realidade viva. Todavia, o tempo cansou-lhe o aparelho fisiológico e 
consumiu-lhe a maioria das ilusões.  
 

 A mente atormentada não achava refúgio consolador.  
 
              Tardiamente, procurou ter notícias dos irmãos com a intenção 
de reparar o mal. Entretanto, as investigações deram notícias de que 
eles já haviam desencarnado em situação de penúria. Frustrado com a 
impossibilidade de reparação, entrou numa fixação mental malsã.  
 

 (...) as vantagens materiais, aos invés de confortá-lo, 
infundiam-lhe, agora, pavoroso tédio e indizível desgosto (...). 
Sentindo-se incriminado no tribunal da própria consciência, 
começou a ver perseguidores em toda a parte. Adquiriu, assim, 
fobias lamentáveis (....). A mente falida de Fabrício, 
experimentando insistentes remorsos e aflitivas preocupações, 
intoxicou os centros vitais com a incessante emissão de energias 
corruptoras. 

      
               Os casos Julieta e Fabrício aqui reportados nos fazem lembrar 
a advertência do espírito Dias da Cruz, na obra Instruções Psicofônicas, 
capítulo 34,  
 

 Imprescindível, assim, viver em guarda contra as ideias fixas 
opressivas ou aviltantes, que estabelecem, ao redor de nós, 
maiores ou menores perturbações, sentenciando-nos à vala 
comum da frustração.    

   
              Observem que, nos dois casos anteriormente ilustrados, o autor 
espiritual da obra não coloca a causa da problemática como de origem 
cármica do passado, ou seja, tendo por raiz registro em seu perispírito 
de marcas comprometedoras do pretérito, com efeito na vida presente, 
caracterizando o que o Evangelho Segundo o Espiritismo nomeia por 
“causas anteriores das aflições”.  
   
             Também não faz alusão à atuação tenaz, preexistente de um 
Espírito algoz, vingativo, profundamente prejudicado pelos personagens 
nessa ou em vida precedente, isto é, caracterizando uma obsessão 
propriamente dita. Isso não quer dizer que não haja algum 
acompanhamento espiritual inferior no processo.  
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               Um vidente poderia até detectar a presença de Espírito ou 
de Espíritos inferiores junto aos irmãos atormentados aqui 
referidos e até interpretar, inadvertidamente, que os personagens 
em foco estejam passando por um processo de obsessão 
espiritual.  
               
               No entanto, são meramente Espírito ou Espíritos simplesmente 
atraídos por sintonia (sem qualquer ligação do passado), tendo em vista 
o estado mental deles, sem que estejam propriamente objetivando 
vingança, representando atuação de Entidades ociosas que 
costumeiramente se valem, inadvertidamente, das possibilidades 
alheias, fenômeno que André Luiz nomeia de “vampirismo”  
               
               Na Revista Espírita de janeiro 1863, Estudo sobre os 
possessos de Morzine, Allan Kardec relata o caso de uma jovem que se 
ligou desastradamente a um homem e, profundamente desgostosa e 
sob o império de uma ideia fixa, entrou em um processo de distonia 
mental. Consultado a respeito, um mentor espiritual, em uma das 
sessões da Sociedade Espírita de Paris, deu a seguinte orientação :  

 

 A ideia fixa dessa senhora, por sua própria causa, atrai, à sua 
volta, uma multidão de Espíritos maus, que a envolvem com seus 
fluidos e alimentam suas ideias, impedindo cheguem até ela as 
boas influências. Os espíritos dessa natureza abundam sempre 
em meios semelhantes ao em que ela se encontra e, muitas 
vezes, constituem obstáculo à cura dos doentes.   

 
C. OBSERVAÇÕES EM UM HOSPITAL PSIQUIÁTRICO  
 
               Referindo-se, ainda, à obra No Mundo Maior, capítulo 16, 
Alienados Mentais, trata-se da visita de Calderaro e André Luiz a um 
hospital psiquiátrico, onde examinam casos de pacientes ali internados.  
 
C1) O Caso João 
 
               A equipe espiritual, penetrando no departamento masculino do 
hospital, depara com um homem ali internado, com o diagnóstico de 
“esquizofrenia”. Rodeavam-no algumas entidades de sombrio aspecto. 
Exibia gestos maquinais e, ao guarda que se aproximava, cauteloso, 
explicou em tom muito sério: 
  

 Venha seu João. Não tenha receios. Ontem eu era um leão, 
mas hoje, sabe o senhor quem eu sou?  



40 
 

   Ante o enfermo hesitante, concluiu: 
 

 Hoje sou a bananeira. (....)  

               Havia uma entrosagem completa entre a vítima e os 
obsessores que lhe eram invisíveis.  

               Tratava-se de um homem que, no passado, abusou do 
magnetismo pessoal para seduzir mulheres e muitas delas, hoje 
desencarnadas, lançaram-se sobre ele, usando o mesmo recurso 
magnético para adoecer-lhe e lançá-lo ao ridículo.  

 Minado pela reação insistente, minguou-lhe o cabedal de 
resistência; converteu-se, destarte, em joguete de forças 
destrutivas, às quais, a bem dizer, voluntariamente se unira, ao 
abraçar, entusiasta, a declarada prática do mal. 

C2) O Caso da Marquesa 
 
               A equipe espiritual dirige-se ao pátio das mulheres, onde sua 
atenção é voltada para uma senhora idosa que exibia certa ferocidade 
no olhar. Conversando com duas companheiras, dizia:  
 
 Na minha qualidade de marquesa, não tolero a intromissão de 

médicos inconscientes. Creio estar presa por motivos secretos da 
família, que averiguarei na primeira oportunidade. Tenho 
poderosos inimigos na Corte; contudo, as minhas amizades são 
mais prestigiosas e fiéis. 

 
A seguir, baixa a voz, como receando espiões ocultos, e falou ao ouvido 
de uma companheira em sofrimento: 
 
 O Imperador está interessado no meu caso e punirá os 

culpados. Segregaram-me por miseráveis questões de dinheiro. 
 
Logo após, gritou: 

 

 Todos pagarão! Todos pagarão! 

 

E continuou falando com gestos típicos de grande senhora. 
 
               Calderado explica o fenômeno a André Luiz: 
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 Essa desventurada irmã já possuiu títulos de nobreza em 
existência anterior; perpetrou clamorosas faltas, dando expansão 
às energias cegas do orgulho e da vaidade. Renascendo em 
aprendizado humilde para o reajustamento imprescindível, 
alarmou-se ante às primeiras provações mais rudes da correção 
benfeitora; reagiu contra os resultados da própria sementeira, 
entregou o envólucro físico ao curso de ocorrências nefastas e, 
por fim, situou-se mentalmente em zonas mais baixas da 
personalidade, passando a residir, em pensamento, no pretérito 
de mentiras brilhantes. Agarrou-se, desesperada, às recordações 
da marquesa vaidosa de salões que já desapareceram, e 
perambula nos vales da demência em lastimáveis condições. 

 

C3)  Caso da Mulher Nervosa  

  

               No mesmo hospital psiquiátrico, Calderaro e André Luiz, 
depois de examinarem a doente referida no caso C2, deram alguns 
passos e se depararam com uma mulher excessivamente nervosa: 

 

 Deus me livre de todos! Deus me livre de todos! -gritava 
inquieta. -Não voltarei! Nunca, nunca! (...) 

 
Aproxima-se, cordata, a enfermeira, e pede: 

 

 Senhora, mais calma! É seu marido que vem à visita. Vamos 
ao guarda-roupa. 

E sorrindo: 

 Não se sente feliz? 
 

 Jamais! - bradava a demente com espantoso semblante de 
angústia. Não quero vê-lo!, odeio-o, odeio, com tudo o que lhe 
pertence! 

 
Repetindo expressões de desprezo, inteirou-se, caindo em lamentável 
crise de nervos, pelo que a auxiliar da enfermagem houve que requisitar 
socorro urgente. 
 
               Calderaro, logo a seguir, esclarece que boa parte das doenças 
mentais se refere a pessoas premidas por provas retificadoras.  
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 (...) no entanto, forçoso é reconhecer que a maioria encetou o 
pungitivo drama em si mesma. São irmãos nossos, revoltados 
ante os desígnios superiores que os conduziram a recapitular 
ensinamentos difíceis, qual o de se reaproximarem de velhos 
inimigos por intermédio de laço consanguíneos, ou o de 
enfrentarem obstáculos aparentemente insuperáveis.  

 
E, depois de colocar várias considerações a respeito, finaliza, dizendo: 

 

 Pela rebeldia, a alma responsável pode encaminhar-se para 
muitos crimes, a cujos resultados nefastos se cativa 
indefinidamente; e, pelo desânimo, é propensa a cair nos 
despenhadeiros da inércia, com fatal atraso nas edificações que 
lhe cabe providenciar.  

 

C4) Conclusão  

 

               Analisando os 3 casos há pouco  citados, chegamos à seguinte 
conclusão:  

 

               No caso C1, André Luiz faz menção de entidades 
desencarnadas assediando a vítima, caracterizando-se um problema de 
obsessão espiritual.  

 

               No caso C2, o da marquesa, observa-se uma fuga da 
realidade da presente encarnação, operando uma espetacular regressão 
de memória. Agarrando-se, desesperada, às recordações da marquesa 
do passado, encetanto um drama pungitivo de si mesma.  

 

               No caso C3, observa-se uma rebeldia superlativa ante a prova 
de, na existência atual, se aproximar de velhos inimigos do passado, por 
intermédio de laços conjugais. Não registra André Luiz nenhuma 
entidade atuando vingativamente no processo. Trata-se, portanto, 
também de um caso de auto-obsessão.  

 

               Por oportuno, transcrevemos abaixo as instruções de 
Calderaro na abertura do referido capítulo 16 da referida obra:  

 Excetuados os casos puramente orgânicos, o louco é alguém 
que procurou forçar a libertação do aprendizado terrestre, por 
indisciplina ou ignorância. Temos neste domínio, um gênero de 
suicídio habilmente dissimulado, a autoeliminação da harmonia 
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mental, pela inconformação da alma nos quadros de luta que a 
existência humana apresenta.   Diante da dor, do obstáculo ou da 
morte, milhares de pessoas capitulam, entregando-se, sem 
resistência, à perturbação destruidora, que lhes abre, por fim, as 
portas do túmulo. A princípio, são meros descontentes e 
desesperados, que passam despercebidos mesmo àqueles que 
os acompanham de mais perto. Pouco a pouco, no entanto, 
transformam-se em doentes mentais de variadas gradações, de 
cura quase impossível, portadores que são de problemas 
inextricáveis e ingratos. Imperceptíveis frutos da desobediência 
começam por arruinar o patrimônio fisiológico que lhes foi 
confiado na Crosta da Terra, e acabam empobrecidos e 
infortunados. Aflitos e semimortos, são eles homens e mulheres 
que desde os círculos terrenos padecem, encovados em 
precipícios infernais, por se haverem rebelado aos desígnios 
divinos, preterindo-os, na escola benéfica da luta aperfeiçoadora, 
pelos caprichos insensatos. 

 

          
IV -        TRATAMENTO DAS OBSESSÕES 
 

A. CONSIDERAÇÕES GERAIS  

 A obsessão é enfermidade espiritual de erradicação demorada 
e difícil, pois que muito mais depende do encarnado perseguido 
do que do desencarnado perseguidor. (Livro Lampadário Espírita, 
capítulo 29, As Obsessões). 

 
               Realmente, pela sua complexidade, dificilmente os resultados 
são imediatos. Geralmente, é enfermidade espiritual de longo curso, 
exigindo terapia cuidadosa, de segura aplicação e de resultados que 
não se fazem sentir imediatamente, uma vez que, em muitos casos, a 
imantação espiritual é tenaz; demora-se por anos a fio, considerando-se, 
também, que do obsidiado depende, de fato, a maioria dos resultados. 
  
              Por outro lado, devemos ter em conta que, na maioria dos 
casos, quando as pessoas recorrem à casa espírita, já tentaram antes 
outros recursos, como a medicina acadêmica, muitas vezes já se 
encontrando sob efeito ou dependência de drogas medicamentosas, 
algumas até já havendo transitado por instituições de práticas 
africanistas que, inadvertidamente, lhes alargaram a sensibilidade 
mediúnica, facilitando a ação dos verdugos espirituais. Quando não 
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lograram os resultados esperados e alguém as alertou para a 
possibilidade de se tratar de influência espiritual, é quando buscam o 
centro espírita, ai aportando geralmente em estado grave. 
 
               Comumente, as pessoas só têm consciência do desequilíbrio 
quando os sintomas se tornam  ostensivos (fobias, arrepios 
inexplicáveis, inquietação ou tristeza inesperada, levando à angústia,  
etc.), às vezes acompanhados de mudança de comportamento bem 
caracterizada, quando, na realidade, o processo já perdura por longo 
tempo,considerando que raramente ela se instala de chofre sem passar 
antes pelo estágio de obsessão simples, ocasião em que os sintomas 
não são atacados. Ora, como na obsessão, a base do processo é a 
exacerbação das deficiências anímicas do indivíduo, com a exploração 
das predisposições mórbidas fisiopsíquicas, das fraquezas morais da 
vítima (até conseguir, pelo enfraquecimento da vontade,o domínio 
magnético). O obsidiado, bem como seus familiares e amigos, nesta 
primeira fase, atribuem a problemática a mero destrambelhamento da 
saúde nervosa ou psicológica, enfim, de natureza puramente pessoal. 
Ora, como  
 

 É muito diáfana, a linha divisória entre a sanidade e o 
desequilíbrio mental. (Livro, Nas Fronteiras da Loucura, 
Introdução)  

 
muitos de nós transitamos ocasionalmente de um lado para outro da 
fronteira divisória, isto é, entramos e saímos de vez em quando no 
campo da obsessão, às vezes até sem nos darmos conta disso.       
Entretanto, há aqueles que prosseguem no processo, em franca 
ascensão, atingindo as fases da fascinação e/ou da subjugação, 
afastando-se muito da fronteira do equilíbrio e, quando esse processo 
perdura por muito tempo, a erradicação se toma complexa e difícil, 
sendo alguns casos até irreversíveis. É justamente nesta fase, na 
maioria dos casos, que a criatura aporta na casa espírita. 
 
               O processo, de fato, já se complicou, havendo desorganizado 
em grau significativo a saúde física e estabelecido condicionamentos 
psíquicos.  
 

 Temos milhões de pessoas irascíveis que, pelo hábito de se 
encolerizarem, facilmente viciam os centros nervosos 
fundamentais pelos excessos da mente sem disciplina, 
convertendo-se em portadores do pequeno mal  em dementes 
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precoces, em neurastênicos de tipos diversos (...). (Livro, No 
Mundo Maior , capítulo 8, No Santuário da Alma).  

 
           O mesmo ocorre naturalmente com as fobias, ansiedades, 
melancolias e demais peculiaridades resultantes da pressão indutora 
obsessiva de longo curso. É, pois, compreensível que o vício mental 
decorrente dos habituais bombardeios das ideoplastias do obsessor 
venha a criar variada gama de condicionamentos. Ainda mesmo depois 
do afastamento do verdugo espiritual, é comum permanecerem, por 
algum tempo, esses condicionamentos e hábitos malsãos gerados pelas 
ideoplastias perniciosas, com repercussão na saúde orgânica, 
necessitando o paciente ainda de acompanhamento assistencial por 
algum tempo, inclusive tratamento médico e até psicológico. 
 
              É claro que muito contribuiriam para os descondicionamentos 
os recursos da terapia espírita, em especial o hábito da leitura 
edificante, da prece e do trabalho caritativo, além da fluidoterapia. No 
caso do labor caritativo, são dignas de nota as emissões mentais de 
gratidão dos beneficiados que alimentam vibratoriamente o cireneu da 
caridade. 
 
               O problema maior, no entanto, reside na falta de 
conscientização e esforço do paciente. É como diz Allan Kardec : 
 

 Ninguém pode curar um doente que se obstina em conservar o 
seu mal e nele se compraz. (Livro dos Médiuns, capítulo XXIII, 
item 250, Da Obsessão).  

 
                Não basta que o doente diga a seu médico: dê-me saúde, 
quero passar bem. O médico nada pode fazer se o doente não faz o que 
é preciso. Por isso é que o êxito da cura depende mais do obsidiado do 
que do trabalho dos tarefeiros da desobsessão. Eis porque nos alerta 
Manoel Philomeno de Miranda que "não se transferem para os médiuns 
passistas, doutrinadores, etc., enfim, para a equipe da casa espírita e 
mesmo para o labor dos benfeitores espirituais os resultados da 
desobsessão". Emmanuel reforça o que aqui colocamos quando diz que: 
 

 Como no caso da receita formulada por médico abnegado em 
nosso favor, a lição do Evangelho consola, esclarece, encoraja 
aqueles que a recebem; mas, se não for usada, de nada adianta. 
(Livro Seara dos Médiuns, capítulo,"Obsessão e Cura). 
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              Na realidade, o Espiritismo não regenera, nem cura alguém, 
meramente dá os estímulos, o roteiro e o devido apoio moral, vibratório, 
energético, esclarecedor e espiritual para que, de posse dessa 
assistência, possa ele próprio vencer os percalços. Daí se explicar a 
razão por que pessoas que buscam a casa espírita, com as mesmas 
problemáticas obsessivas em graus idênticos, obtêm resultados 
diferenciados: uns se curam, outros apenas melhoram e alguns 
continuam na mesma situação, havendo até os que pioram, por 
haverem se acomodado voluntariamente às investidas dos obsessores, 
sem empreender nenhum esforço.  

 

              Aliás, é aconselhável não se impacientar, nem se decepcionar 
com esses dois últimos exemplos, resistentes a se submeterem ao jugo 
suave de Jesus, lembrando que os "Espíritos endurecidos" a que se 
refere Allan Kardec, no livro O Céu e o Inferno, também existem entre os 
encarnados. A situação se complica quando o verdugo espiritual 
consegue iludir a vítima, através do processo de fascinação, defendendo 
(às vezes com tenacidade) os argumentos mentais dele e questionando 
e reagindo à terapia espírita. Uma das primeiras reações é ficar surdo às 
orientações da equipe de desobsessão, geralmente acolhendo mal os 
conselhos, às vezes até deseducadamente. 

 
               No caso do médium que pratica o labor mediúnico, ele 
geralmente se irrita com os que o querem esclarecer e se afasta das 
pessoas que questionam as mensagens que recebe, mesmo que a 
observação seja construtiva e feita de maneira respeitosa e educada, 
chegando a ponto de se afastar daqueles que o querem esclarecer 
(Livro dos Médiuns , item 250). 
 

               Doutras vezes,o obsessor estimula o mecanismo de fuga 
através do qual o paciente se encarcera no desequilíbrio, preferindo 
acreditar que está fazendo o máximo que pode, inclusive inspirando 
compaixão, constituindo isso, de fato, um dos óbices na terapia de sua 
recuperação. 

B.CONSCIENTIZAÇÃO DO PACIENTE 

               Além dos esclarecimentos colocados anteriormente, em nosso 
bloco precedente, há que conscientizar o paciente sobre algumas 
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dificuldades iniciais,assim que ele começa o tratamento. Referimo-nos a 
três técnicas comumente utilizadas pelos verdugos espirituais: 

 

 1- Aumenta o cerco, usando a técnica da maior agressão. A 
vítima, observando o crescimento das dificuldades, em vista da 
maior intensidade do assédio, raciocina enganadamente (por falta 
de estudo) que piorou depois que buscou a casa espírita. Logo 
depois, a entidade, astutamente, diminui o cerco, objetivando 
confirmar o raciocínio enganoso do obsidiado. 

 

 2- Afrouxa de imediato o cerco, antes pertinaz, para dar a 
impressão ao paciente de que ele já está bem, objetivando que 
ele suspenda o tratamento. Conforme a questão 468 de “O Livro 
dos Espíritos” “(...) entretanto, ficam à espreita de um momento 
propício, como o gato que tocaia o rato", para empreender o 
assalto fatal para a concretização de seus planos macabros . 

 

 3- Cria dificuldades no dia ou pouco antes de sair de casa para 
se ir à casa espírita: familiar que sente certo mal-estar, uma 
criança cai, um recado preocupante chega de improviso, 
desaparece chave da porta ou do carro, alguém chega para pedir 
uma orientação ou solicitar um favor, etc. Deve-se procurar a 
solução razoável para esses pequenos incidentes e seguir em 
direção da casa espírita para beneficiar-se. 

              Afinal de contas, é preciso observar que há obstáculos em 
qualquer empreendimento, por não ser nada fácil no mundo de 
provações e recuperações qual este em que nos situamos. 
 
              Esclarecer, sobretudo, que o esforço dele é imprescindível 
quanto relevante, pois não havendo disposição para renovação da 
mente e mudança de hábitos, os estímulos de fora podem produzir 
efeitos imediatos, porém transitórios, porque o verdadeiro equilíbrio 
reside na renovação íntima do homem. 

 

               Também colocar insistentemente que, no caminho apontado 
pela Doutrina, é relevante o desenvolvimento do hábito da prece, da 
leitura salutar, do estudo, da meditação e do trabalho caritativo em 
beneficio do próximo, a fim de ressarcir débitos do passado e exercitar a 
diminuição do egoísmo e consequente aumento do altruísmo renovador. 
Tarefeiros devem orientá-lo e ajudá-lo no encaminhamento da prática da 
caridade. 
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C. CONSCIENTIZAÇÃO DOS TAREFEIROS E     
ENQUADRAMENTO DA PROBLEMÁTICA 

1)     Avaliar com critério para definir, tanto quanto possível, o 
enquadramento da problemática dentro dos três casos a seguir 
relacionados (além dos relatos do paciente, muito subsídio pode ser 
obtido pela análise das comunicações ocorridas na reunião de 
desobsessão ligadas ao enfermo): 
 
1.a)       Casos anímicos, - Trata-se de problemas nervosos ou mentais, 
cujos sintomas muito se assemelham aos da obsessão. É claro que 
qualquer estado de perturbação atrai Espíritos na mesma faixa e/ou 
meros exploradores de emanações vitais, sem que possamos classificar 
isso propriamente de obsessão, pois que não passaria apenas de ações 
rotativas, vampirizantes, sem vínculo com inimizade do passado. 
 
1.b)        Casos de pura obsessão, - Aqui está bem caracterizada a 
tenacidade do assédio por inimigos do passado, gerando desordens 
fisiopsíquicas que são apenas efeitos da atuação espiritual malsã. 
 
1.c)         Casos mistos, - Obsessão e enfermidade cármica física e ou 
psíquica. São os casos mais complexos e difíceis de serem erradicados. 
Os sintomas se confundem nesses fenômenos de enfermidade conjunta 
de corpo e alma com raízes cármicas. 
 

2)            Obsessões prolongadas levam a distonias orgânicas de várias 
espécies e dimensões (além de condicionamentos psíquicos) que 
geralmente perduram mesmo depois do afastamento do obsessor. Além 
disso, considerar que o verdugo espiritual possa ter usado a técnica de 
levar para junto do paciente outros Espíritos que se situam na mesma 
faixa mental vibratória do obsidiado, de cujas ideoplastias deletérias 
passam a se nutrir. Pode ocorrer que o obsessor se retire no momento 
do tratamento e os sintomas ainda continuem, embora com menor 
intensidade, resultado dos condicionamentos remanescentes. Não se 
deve estranhar o fenômeno, devendo a assistência espiritual continuar. 
Há até um caso curioso registrado por André Luiz, no capítulo 23 do livro 
"Nos Domínios da Mediunidade". A equipe espiritual resgatou um 
obsessor que foi retirado para uma colônia espiritual, onde ficou 
recolhido. 

               André Luiz estranhou a circunstância de o obsidiado ainda 
registrar certas alucinações. Respondendo a sua estranheza, o 
Assistente  Espiritual esclarece que aquele fato "é apenas um fenômeno 
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alucinatório que pode ocorrer em processos de fascinação daquela 
espécie". 

 

              Também Manoel Philomeno de Miranda nos relata o caso de 
Mariana, no livro Nos Bastidores da Obsessão, libertada do assédio do 
obsessor através de uma reunião mediúnica. No dia seguinte, ela teve 
uma crise, sendo assistida através de passes pelo médium Petitinga, 
findo os quais esclareceu o ocorrido à família, que estranhou o episódio, 
uma vez que o verdugo espiritual já havia se retirado. Assim veio a 
explicação: 

 

 

       Mariana, conforme verificamos nos trabalhos espirituais da 
noite passada, vinha sendo vítima de uma obsessão em grave 
desenvolvimento. Vinculada pelo passado culposo a atormentado 
companheiro que se lhe transformou em adversário vingador, 
absorveu durante alguns anos as energias deletérias em que se 
via envolvida, criando um condicionamento psíquico que, embora 
desgastando o seu organismo, lhe servia também e 
simultaneamente de sustentação. Libertada da contrição 
perturbadora, conforme acompanhávamos durante os trabalhos 
desobsessivos, ressente-se e padece as consequências da falta 
de fluidos pesados. (Livro, Nos Bastidores da Obsessão, capítulo 
7, Apontamentos Novos).  

 

              Allan Kardec também registra na Revista Espírita um caso que, 
depois da libertação do Espírito obsessor, a vítima continuou, por algum 
tempo, sob o impacto de alguns sintomas, como tristeza, langores, 
insônias, etc. Leia o relato de um artigo da Revista Espírita, de Junho de 
1864, que : 

 

 Quando o espírito abandona a sua vítima, sua vontade não age 
mais sobre o corpo, mas a impressão que recebeu o perispírito 
pelo fluido estranho de que foi carregado, não se apaga de 
repente e continua ainda por algum tempo a influir sobre o 
organismo. (Revista Espírita, junho 1864, Relato Completo da 
Cura da Jovem Obsedada de Marmande, relato de Pequena 
Cárita).  

               Não devemos nos esquecer de que o vício mental gerado pela 
longa convivência entre hóspede e hospedeiro produz ideoplastias 
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perniciosas com que ambos se acalentam mutuamente. Mesmo quando 
interrompida a ação obsessiva, continua a vítima, por condicionamento, 
a gerar imagens mentais deletérias que resultam em uma psicosfera 
individual doentia. Daí a necessidade de descondicionamentos através 
da reeducação mental, sendo muito úteis os estímulos da leitura 
edificante, hábito de oração e reflexão, frequência a ambientes sadios e 
direcionamento de sua energia física e mental a labores caritativos, 
criando assim hábitos nobres geradores de nova paisagem íntima. 

 

3)       Evitar alimentar o paciente em suas lamentações e fixações, 
embora, obviamente, esclarecendo a problemática à luz da 
Doutrina Espírita. 

 
4)          Em nenhuma circunstância, garantir a recuperação do obsidiado 

ou marcar prazo para seu restabelecimento sob pena de cair 
em leviandade. 

5)        Jamais diagnosticar ou sugerir medicações, bem como nunca 
aconselhar a suspensão de qualquer tipo de remédio receitado 
por profissional da saúde. 

 
6)         Não diagnosticar, sem uma observação séria e criterioso exame, 

que a problemática tem relação com mediunidade a 
desenvolver. 

 
7)        Nos casos de ocorrer, em contato com o obsidiado, manifestação 

espontânea da vidência, abster-se de dar conhecimento do 
conteúdo diretamente ao assistido, porém gravar o fato para 
subsídio e discussão posterior com os demais membros da 
equipe de desobsessão, para avaliar, em conjunto, as partes 
da revelação que poderão ser transmitidas ao paciente, se for o 
caso. Ver o livro “A Gênese” , capítulo XIV, Os Fluidos, item 27:  

 

 Cumpre, pois, se faça uma distinção muito rigorosa nas visões 
extáticas, antes que se lhes dê crédito  

 
E no livro “Encontros no Tempo”, na questão 9 - Prudência nas 
Revelações Mediúnicas, do primeiro capítulo, Francisco Cândido Xavier 
responde:  
 

 O médium, na Doutrina Espírita, à medida que se conscientiza 
nas tarefas que desempenha, aprende com os Espíritos Amigos 
que só interessa o bem das criaturas e que o mal não merece 



51 
 

consideração, a não ser aqueles que nos levam a extirpá-lo com 
espírito de amor. Por isso tarefa mediúnica inclui a triagem 
necessária dos assuntos a serem comunicados, para que o bem  
seja sustentado entre nós. O médium responsável é semelhante 
aos guarda-chuvas da ferrovia: deve ter cuidado na passagem 
dos comboios evitando qualquer desastre.  No caso é a 
passagem ou a filtragem das ideias . 

  
8)        Encaminhar o paciente ao "Atendimento Fraterno" da casa 
espírita, se tiver esse recurso assistencial. 

D. A QUESTÃO DO AFASTAMENTO ABRUPTO DO  
OBSESSOR 

 
               Muita gente, sobretudo os leigos no assunto, questionam por 
que os mentores simplesmente não afastam o obsessor, libertando o 
obsediado da perseguição tenaz. 
 
               É preciso considerar que o afastamento abrupto do 
perseguidor, sem que ele seja evangelizado, produz choques de 
energias que atuam no processo. O obsediado, sobretudo nos casos de 
obsessão de longo curso, poderá entrar num estado de prostração ou 
até mesmo de desencarnação. Por outro lado, o obsessor poderá entrar 
em crise pelo excesso de fluido animalizado que detém, produto 
extraído da vítima por longo período. A falta de troca energética em que 
se habituou a vítima, faz, às vezes, levá-Ia a estados de ansiedade ou 
inquietação. Encontramos material para estudo nos livros “Nos 
Bastidores da Obsessão”, “Painéis da Obsessão”  e “Missionário da 
Luz”. 
 
               No início de seu aprendizado no mundo espiritual, André Luiz, 
participando no auxílio de um caso obsessivo, perguntou ao seu mentor 
se não era melhor afastar os verdugos naquele processo específico. 
Imediatamente recebe a resposta: 
 

 (...) que será mais aconselhável? Espantar moscas ou curar a 
ferida? (Livro, Libertação, capítulo 16, Encantamento Pernicioso). 

 
               Por outro lado, é preciso observar que o mero afastamento do 
algoz pode atenuar, mas não resolve, se a pessoa não passou a 
trabalhar no bem, reparando o seu carma negativo. 
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 Os indivíduos tornam-se presas fáceis dos seus antigos 
comparsas, tombando nos processos variados de alienações 
obsessivas, porque, além de se descurarem da observância 
espiritual da existência, mediante atitudes salutares, 
comportamento equilibrado e vida mental enriquecida pela prece, 
pela reflexão, não se esforçam por libertar-se dos aborrecimentos 
e problemas desgastantes, mediante a aplicação dos recursos 
físicos e especialmente dos mentais, por acomodação preguiçosa 
ou por uma dependência emotiva, infantil, que sempre transfere 
responsabilidades para os outros e prazeres para si. São poucos, 
ainda, os indivíduos que se utilizam corretamente da razão, isto é, 
que tomam conhecimento e participam dos acontecimentos do 
mundo objetivo como do subjetivo, conscientizando-se da sua 
realidade espiritual. Faz-se imperioso aprender a pensar e a 
utilizar com sabedoria o raciocínio, extraindo equilíbrio e 
discernimento. Naqueles nos quais o hábito de bem pensar é 
fugidio ou raro, porque a mente permanece em desconcerto, rica 
de imagens perturbadoras e recordações de teor prejudicial, mais 
facilmente os parasitas espirituais encontram campo para se 
instalar, desenvolvendo as suas metas infelizes. A vontade 
disciplinada e o hábito da concentração superior armam o homem 
para, e contra mil vicissitudes que defronta na sua escalada 
evolutiva. (Livro, Painéis da Obsessão, capítulo 11, Medidas 
Profiláticas para Obsessões). 

 

 

 

V-                   A TERAPIA ESPÍRITA  
 

 
A . INTRODUÇÃO  

              A terapia espírita se baseia preponderantemente na reforma 
íntima, uma vez que, à proporção que a reforma vai-se processando, 
vai-se alterando a faixa mental da criatura, reestruturando para melhor a 
constituição íntima do perispírito, modificando, obviamente, a qualidade 
das vibrações que emanam da aura. 
               

               Para melhor compreender o fenômeno da terapia espírita, 
devemos inicialmente considerar que o perispírito ou corpo espiritual é 
uma condensação individualizada do fluido cósmico em torno de um 
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foco da inteligência ou Espírito. Ora, as camadas dos fluidos espirituais 
de cada mundo são variáveis, consequentemente, os que rodeiam a 
Terra são diferenciados assim como em nossa atmosfera há camadas 
também diferenciadas, isto é, superiores, medianas e inferiores.  
 

              Conforme seja o Espírito mais ou menos purificado, seu 
perispírito se forma de partes mais puras ou mais grosseiras do fluido 
próprio do mundo em que encarna. Daí resultar que a constituição 
íntima do perispírito não seja idêntica em todos os Espíritos encarnados 
ou desencarnados que estão na Terra. Há alguns cujo perispírito é tão 
grosseiro que, quando desencarnados, confundem-no com o corpo 
carnal, razão por que muitos deles se julgam vivos após a 
desencarnação, acreditando-se ainda ocupados com o que estão 
acostumados a fazer.  

 
              Sabemos também que a estrutura íntima do perispírito se 
modifica à proporção que ele progride, passando a ter os fluidos 
perispiríticos, natureza e propriedades mais elevadas. Ora, na 
obsessão, o verdugo espiritual "envolve a vítima, por assim dizer, no seu 
perispírito, como se fosse um manto", fazendo interpenetrarem os 
fluidos de ambos, razão pela qual a vontade dos dois se confunde, e o 
Espírito, então, "serve-se do corpo do obsidiado como o seu fosse", 
agindo sobre sua vontade, interferindo no seu comportamento, isto é, 
nos atos, nas emissões mentais, no falar, no escrever, etc, qual 
acontece com os médiuns: magnetiza-o, lançando-o numa espécie de 
"catalepsia moral".  
 

              Ocorre, portanto, uma invasão de fluidos deletérios no 
perispírito da vítima e, como o perispírito do encarnado é de natureza 
idêntica a dos fluidos espirituais, ele os assimila do mesmo modo como 
uma esponja se embebeda de um líquido. Atuando esses fluidos sobre o 
perispírito, esse, a seu turno, reage sobre o organismo material com que 
se acha em contato molecular. Se são permanentes e enérgicos, como 
ocorre no fenômeno de obsessão, afetam o campo fisiológico 
acumulando-se, sobretudo, nas regiões mais frágeis do organismo, 
justamente nos pontos correspondentes às "predisposições mórbidas".  
   

               Daí a causa dos efeitos também sobre a saúde física nos 
processos obsessivos. Suponhamos, porém, que a vítima deseja 
desembaraçar-se do envoltório fluídico que penetra o seu. "Esse desejo 
nem sempre bastará". A própria vontade nem sempre é suficiente; aí, 
principalmente, "é que a intervenção de terceiros é necessária, quer por 
meio de prece, quer pela ação magnética". Como o obsidiado está 
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impregnado de fluidos perniciosos, a penetração dos fluidos salutares 
através dos passes expele os fluidos malsãos. 
 
               Entretanto, não é suficiente, embora alivie o seu estado geral e 
fortaleça sua vontade. Se não alterar os clichês mentais, através da 
mudança de hábitos, volta novamente o seu perispírito a se impregnar 
de fluidos deletérios, sendo comum, na vida prática, entrar-se naquele 
conhecido "círculo vicioso": "carrega, descarrega", volta a "carregar e 
descarregar", rotativamente. 
 
               Eis porque Allan Kardec nos recomenda que:  
 

 À invasão, pois, dos maus fluidos, cumpre se oponham os 
fluidos bons e, como cada um tem no seu perispírito uma fonte 
fluídica permanente, todos trazem consigo o remédio aplicável. 
Trata-se apenas de purificar essa fonte e lhe dar qualidades tais, 
que se constitua para as más influências um repulsor, em vez de 
ser uma força atrativa.O perispírito, portanto, é uma couraça a 
que se deve dar a melhor têmpera possível. (Livro, A Gênese, 
capítulo XIV, item 21, Qualidades dos Fluidos).  

 
              E como a natureza do perispírito está diretamente proporcional 
ao estado moral da criatura, a melhoria desta têmpera se processa com 
o aperfeiçoamento do indivíduo, ou seja, melhorando a forma de pensar, 
agir e sentir, quer dizer, pela reforma íntima e também pelo exercício  
caritativo através do qual opera o ressarcimento perante à consciência 
universal, desarticulando os condicionamentos malsãos do perispírito 
provenientes das dívidas do passado. 

               

               Entretanto, com a vontade enfraquecida, a organização 
fisiopsíquica e perispiritual destrambelhada não se pode simplesmente 
teorizar, dizendo ao obsedado: modifique-se e ficará bom. No começo, 
como diz o Codificador, ele necessita da ajuda de terceiros, seja através 
de reforço energético (fluidoterapia), seja por outros recursos 
estimulantes e purificadores que o ajudem a fortalecer a vontade e a 
reagir, sem desconsiderar a importância de evangelizar a entidade 
através das reuniões técnicas da desobsessão. Providencial o uso de 
terapêutica espírita que basicamente se apoia no uso dos recursos a 
seguir  indicados, devendo-se esclarecer que o êxito do trabalho 
dependerá sobretudo da boa e fiel administração dos mesmos. 
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B . HÁBITO DA PRECE 

 

 A prece é, em tudo, um poderoso auxílio. (Livro dos Espíritos, 
questão 479). 

 

 A prece é uma invocação, mediante a qual o homem  entra, 
pelo pensamento, em comunicação com o ser a quem se dirige 
(...). As preces feitas a Deus escutam-nas os Espíritos 
incumbidos da execução de suas vontades; (...) O Espiritismo 
torna compreensível a ação da prece, explicando o modo de 
transmissão do pensamento, (...). (Livro, O Evangelho Segundo o 
Espiritismo, capítulo XXVII, item 9 e 10, Ação da Prece – 
Transmissão de Pensamento). 

 

  A prece, que é um pensamento, quando é fervorosa, ardente e 
feita com fé, produz o efeito de uma magnetização, não só 
chamando o concurso dos bons Espíritos, mas dirigindo sobre o 
doente uma corrente fluídica salutar. (Revista Espírita, setembro 
1865, Da Mediunidade Curadora, item 11).          

              O vigor e a qualidade da corrente fluídica é proporcional à 
intensidade da vontade e a pureza da intenção. É assim que os Espíritos 
captam a solicitação, acorrendo para sustentar a criatura em suas boas 
resoluções e inspirar-lhe idéias sãs, ajudá-Ia a vencer os percalços do 
caminho e sustentá-Ia nas provas e expiações. 

              A prece não só proporciona o auxílio de outro ser, mas também 
funciona como "uma espécie de magnetização mental". Elabora 
ideoplastias nobres, destruindo as deletérias, libertando a mente dos 
clichês perniciosos, como também se abre para a captação de energias 
edificantes.  

 

 O Passe nem sempre é uma oração. A oração porém, é 
sempre um passe, um autopasse. (Livro, Passe e Passista, 
Roque Jacintho). 

              Entretanto, é preciso alertar que o importante é adquirir o hábito 
da prece e não orar apenas nos momentos de crises, num clima de 
agitação, medo ou desespero, eis que, nessas circunstâncias, a 
impulsão mental é, na maioria das vezes, fraca e apagada, não 
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sintonizando com os planos espirituais elevados, muito menos 
alcançando os Núcleos Espirituais captadores de rogativas. 

              O recurso habitual da prece é tão significativo que o autor 
espiritual da obra "Painéis da Obsessão" esclarece que "(...) representa 
a psicoterapia antiobsessiva mais relevante que está ao alcance de toda 
e qualquer pessoa responsável, de boa vontade" (capítulo 31, Gravames 
da obsessão).  

 

 (...) Recorramos à prece como elemento de ligação com os 
Planos Superiores, exorando o amparo dos Mensageiros Divinos, 
cujo pensamento sublimado pode criar, de improviso, novos 
motivos mentais em nosso favor ou em favor daqueles que nos 
propomos socorrer. Não nos esqueçamos de que possuímos na 
oração a nossa mais alta fonte de poder, em razão de facilitar-nos 
o acesso ao Poder Maior da Vida. Assim sendo, em qualquer 
emergência na tarefa assistencial, em nosso benefício e dos 
outros, não olvidemos o valor da prece como terapia, recordando 
a sábia conceituação do ApóstoloTiago, versículo 16 do capítulo 
5, em sua Epístola Universal: -“Orai uns pelos outros a fim de que 
sareis, porque a prece da alma justa muito pode em seus efeitos”. 
(Livro, Instruções Psicofônicas, capítulo 62) 

 

C .  FREQUÊNCIA ÀS REUNIÕES PÚBLICAS 

 

              É de suma importância para o atendido a frequência assídua às 
reuniões públicas da Casa Espírita. Na Instituição em que atuamos, 
recebemos, certa ocasião, uma mensagem de um Mentor Espiritual, 
exortando-nos a não relaxar relativamente à frequência assídua às 
reuniões públicas.  

              Esclareceu ele, “que todos os Benfeitores espirituais da casa 
estão ali presentes”. Enfatizou, ainda, “que são usados variados 
aparelhos fluídicos para descongestionar o campo mental atormentado 
de muitos assistentes além de ali ocorrer o trabalho de tratamento 
fluídico de variadas enfermidades”. 

              Os benefícios decorrentes da reunião pública não se 
circunscrevem apenas aos encarnados, mas se estendem a muitos 
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desencarnados que para a reunião são encaminhados. Diz-nos André 
Luiz que:  

 

 Os expositores da boa palavra podem ser comparados a 
técnicos eletricistas, desligando “tomadas mentais”, através dos 
princípios libertadores que distribuem na esfera do pensamento. 
(livro, Nos Domínios da Mediunidade, capítulo 4, Ante o Serviço) 

               Muitas entidades enfermas, vampirizadoras que acompanham 
alguns frequentadores, destes são desligadas pela operação da 
fluidoterapia, notadamente quando os encarnados  

 

 (...) se deixam renovar pelas ideias salvadoras, expressas na 
palavra dos que veiculam o ensinamento doutrinário. (livro, Nos 
Domínios da Mediunidade, capítulo 4, Ante o Serviço). 

              Com a modificação do campo mental do atendido influenciado, 
as entidades  

 

 (...) veem-se como que despejadas de casa, porquanto 
alterada a elaboração do pensamento naqueles a quem se 
afeiçoam, experimentam súbitas reviravoltas nas posições em 
que falsamente se equilibram (...) outras, de algum modo tocadas 
pelas lições ouvidas, demoram-se no local das predicações, em 
ansiosa expectativa, famintas de mais esclarecimento. (livro, Nos 
Domínios da Mediunidade, capítulo 4, Ante o serviço). 

              Entretanto, uma advertência deve ser aqui colocada. Refiro-me 
ao estado de desinteresse de alguns atendidos pelo assunto exposto, 
notadamente do sono que se apodera de muitos deles, bem como das 
inquietações ou ansiedades injustificáveis. 

              Tudo isso é, na maior parte das vezes, provocado por 
entidades que os acompanham, notadamente por aquelas que, 
impedidas de entrarem na Instituição, agem à distância, 
telepaticamente, operação facilitada pelo estado das mentes desatentas 
ou fixadas fora do ambiente espiritual do recinto. Relativamente ao sono 
provocado, o fenômeno é qualificado na obra "Além da Morte", cap. 26, 
como hipnose à distância. 

              É certo que a sonolência do atendido pode ocorrer por cansaço 
de um dia estafante ou pela exposição desmotivada, monótona ou 
complexa do expositor. Entretanto, na maioria dos casos, a origem do 
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adormecimento nas reuniões espíritas se prende a uma ação espiritual 
inferior. A entidade provoca o sono com o objetivo de o atendido não se 
ligar, não prestar atenção ao tema edificante exposto e assim não se 
beneficiar, adiando-lhe a renovação. 

              O fenômeno acima reportado reveste-se de maior gravidade 
quando o sono, ao invés de ser ocasional, ocorre habitualmente, o que 
pode caracterizar uma obsessão em curso. Eis porque o Espírito Marco 
Prisco, nos adverte nos seguintes termos: 

 

 Se irrefreável torpor lhe domina a lucidez, quando convocado 
ao serviço do bem geral, observe o sinal vermelho de alarme 
chamando-lhe atenção. Pode ser cansaço, talvez seja sono 
mesmo (...) Se, porém, é habitual essa situação, ou você está 
doente de narcolepsia ou insidiosa obsessão está 
assenhoreando-se de suas forças. (Livro, Sementeira da 
Fraternidade, capítulo 37, Cansaço e Sono). 

              Com base nas orientações dos Espíritos benfeitores, damos, a 
seguir, algumas sugestões para evitar situações predisponentes ao 
torpor, ao adormecimento nas reuniões espíritas em geral: 

 
1. Antes de sair de casa, proceda a um relax físico, sobretudo 

espiritual, preparando-se interiormente, através da leitura 
edificante, meditação e prece, ligando as tomadas mentais em 
direção à Espiritualidade superior.  

 
2. Ao alimentar-se, horas antes da reunião, limitar-se a uma leve 

refeição, uma vez que, quando exagerada, exige mais esforço de 
digestão, proporcionando sonolência. Diz-nos André Luiz que: 
“Estômago cheio, cérebro inábil” (livro, Desobsessão, capítulo 2). 

 
3. Motivar-se para a reunião, conscientizando-se de que ela é um 

ato nobre, agradável, de refazimento interior, ao invés de encarar 
como um dever ou obrigação enfadonha. 

 
4. Horas antes da reunião, ter o devido cuidado com o tipo de 

conversação que possa ocorrer, notadamente depois de adentrar-
se a Casa Espírita. A conversação, no caso em foco, deve ser 
sempre boa e edificante, criando ao seu redor ideoplastias e 
atmosfera espiritual salutar. Abster-se de temas negativos, como 
queixas, críticas, azedumes, bem como assuntos de doenças ou 
comentários políticos ou de natureza policial ou catastróficas; 
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5. Sentar-se bem, evitando posição de excessivo conforto ou 

desmazelo, atitudes que podem favorecer o sono; 

 
6. Prestar a devida atenção ao tema exposto, evitando devaneios 

mentais, onde o pensamento fica fora do ambiente da reunião, 
tendo o cuidado de não fixar-se na vivência ou ocorrências do dia  
a dia; 

 
7. Ante os primeiros sintomas de sonolência, entrar em prece, 

procurando renovar os clichês mentais através de ideações 
superiores; se persistir a sonolência, apesar do esforço para 
superar, assista à reunião em pé. 

              Temos certeza de que, empreendendo esforço e vontade, o 
problema será sanado. 

 

D. FLUIDOTERAPIA 

 

              No uso da Terapia Espírita, um dos importantes passos é a 
busca dos benefícios da fluidoterapia, a qual não só desembaraçará a 
criatura de fluidos malsãos como fortalecerá os órgãos fisiológicos 
enfraquecidos, além de provocar uma indução moral e desligar 
entidades. Enfatizamos que os principais efeitos do passe são: 

 

 Eliminação de fluidos deletérios. 

 

 Vitalização orgânica e dinamização das defesas.  

 

 Desligamento das influências perniciosas de entidades. 

 

 Efeitos balsâmicos, calmantes, revigorantes, estimulantes, etc. 

 

 Indução de uma influência moral qualquer. 
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               É necessário, porém, que a Casa Espírita se empenhe em 
praticar a fluidoterapia dentro das instruções doutrinárias pertinentes, 
sobretudo na assistência desobsessiva. Ora, é recomendável, conforme 
registramos anteriormente, que a criatura frequente a reunião pública, 
onde ouvirá uma palestra e receberá passes.  

               Como temos observado, é grande a preocupação por parte de 
muitos passistas se prendendo a certos detalhes, relaxando o essencial. 
Pelos motivos abaixo, lembramos os dois fatores para os quais os 
atendentes médiuns devem dar a máxima atenção: 

1-)          Uma vez que o médium é apenas intermediário, o condutor, 
devemos ter em conta que os fluidos mais depurados procedem dos 
benfeitores espirituais, razão pela qual o mais importante é a sintonia do 
médium passista com os mentores, através das mentalizações 
superiores, sobretudo da prece. Mas, como nos adverte Kardec, "para 
orar e, sobretudo, orar com fervor, é preciso fé". Também Joanna de 
Angelis nos alerta sobre o assunto, esclarecendo que: 

 

 A oração precipitada com que muitos tentam atrair as vibrações 
salutares, no ato da assistência, raramente consegue criar um 
clima psíquico no agente ou no paciente que seja favorável ao 
êxito do empreendimento (livro, Dimensões da Verdade, capítulo 
Passes). 

              Realmente, muitos de nós, médiuns, diminuímos ou 
inviabilizamos bons resultados por não conseguirmos um clima 
adequado à sintonia com os mentores espirituais. É comum alguns 
chegarem atrasados ou ficarem desatentos à palestra, cochilarem 
durante a reunião, orarem apressada ou mecanicamente ou manterem o 
pensamento disperso ou revivendo as atividades do dia, quando não se 
entregam às conversas de teor negativo. Nessas condições, não se 
forma um clima mental adequado para sintonizar e absorver as energias 
da Espiritualidade Superior, doando o médium, nesses casos, no 
exercício da fluidoterapia, apenas o seu próprio fluido animalizado, 
razão por que muitos se sentem cansados após a prática magnética.  

              Aliás, André Luiz, nas obras "Nos Domínios da Mediunidade" 
(Capítulos 2 e 17) e na obra "Conduta Espírita" (Capítulo 28), esclarece-
nos que o médium passista, quando devidamente sintonizado, não deve 
"jamais temer a exaustão de forças magnéticas", porquanto ele se 
coloca na "posição de simples elo de uma cadeia de socorro", ligando-se 
à Espiritualidade superior, algo semelhante a uma tomada elétrica, 
dando passagem à energia e luz. Esclarece, ainda que, assimilando as 
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correntes superiores, enriquece os raios vitais de que são dínamos 
comuns.  

              Allan Kardec, por sua vez, também registra na obra "O Livro 
dos Médiuns", item 176, que os Espíritos superiores aumentam a força e 
a vontade do médium. 

               Outro ângulo altamente relevante que temos a considerar é no 
que diz respeito à influência moral do médium. (O Livro dos Médiuns, 
capítulo XX). 

2-)       O paciente, também, precisa se colocar em clima mental 
adequado a fim de que a energia aplicada seja absorvida pelo seu 
organismo fisiopsíquico. A sua desconcentração cria um campo de 
resistência à penetração das forças curativas. AlIan Kardec já advertira 
que "muitas vezes o magnetizado resiste à influência do magnetizador". 

              André Luiz, por sua vez, quando em visita a uma sessão de 
fluidoterapia em um Centro Espírita, observou que “alguns enfermos não 
alcançavam a mais leve melhoria; as radiações não lhes penetravam o 
veículo orgânico". Faltava- lhes o adequado estado de sintonia (livro, 
Nos Domínios da Mediunidade, capítulo17). 

              Também o clima moral comprometedor do atendido oferece 
obstáculo à penetração das energias. 
 
              Não devemos nos esquecer de que na magnetização de 
natureza espiritual de que aqui se trata, há transferência de energia 
entre dois pontos: da Espiritualidade Superior para o médium e deste 
para o atendido. As resistências que possam ocorrer no "circuito" 
diminuem ou inviabilizam os resultados; e essas resistências são 
proporcionais ao clima mental das partes envolvidas. Daí a diferença de 
resultados que se obtém na prática. 

              Recomendamos, pois, aos médiuns atendentes darem especial 
relevância a esses dois fatores que, na realidade, são os fundamentais 
para o bom êxito da fluidoterapia. 

 

NOTA: Embora o passe seja o recurso mais utilizado, lembramos que o 
uso da água magnetizada (fluidificada) também faz parte da técnica da 
fluidoterapia. 
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E . LEITURA EDIFICANTE 

 

              É um eficiente recurso terapêutico. O Espírito Manoel 
Philomeno de Miranda enfatiza na obra, “Tramas do Destino”, capítulo 
11, que "a leitura nobre é a terapêutica inicial".  

              Realmente, a leitura nobre, sobretudo a evangélica, modifica a 
paisagem mental da criatura, destruindo ideoplastias malsãs, 
elaborando novas, edificantes, alterando, em consequência, o padrão 
vibratório da aura do leitor, abrindo brechas para agasalhar as energias 
benfazejas. 

              Nos momentos em que a leitura edificante ocorre na residência 
do atendido, cria-se uma psicosfera elevada no próprio lar, beneficiando 
a todos os que ali habitam. 

              Além disso, tem o efeito importante de evangelizar qualquer 
entidade que porventura esteja ligada à corrente mental do leitor, 
haurindo daí, por via indireta, o conteúdo da leitura. Eis porque o 
Espírito Manoel Philomeno de Miranda registra em uma de suas obras, 
que: 

 

 Providencial como terapêutica inicial, é através da leitura 
evangélica que o espírito se irriga de esperança e se renova, 
abrindo verdadeiras clareiras e brechas na psicosfera densa que 
elabora e de que se nutre, a fim de que penetrem outras energias 
benéficas que o predisporão para o bem, de intervalo a intervalo, 
até que logrem modificar a paisagem interior, animando-se a 
investimentos maiores (...) a leitura edificante, evangélica e 
espírita, é o medicamento eficaz, imprescindível a uma pronta 
conquista de resultados salutares. (livro, Tramas do Destino, 
capítulo 11, A terapia da Verdade). 

              Entretanto, é importante lembrar que muitos atendidos podem, 
sobretudo no começo, deparar-se com certas dificuldades, tais como 
sonolência, amolentamento, dificuldade de fixação do texto lido, etc. 
Alertamos que esses acontecimentos têm preponderantemente duas 
causas: 

 
1-)          Falta de hábito da leitura nobre, acionando, inconscientemente, 
vários mecanismos de fuga para justificar as dificuldades no 
empreendimento da mesma. 
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2-)          Interferência espiritual inferior, atuando na ocasião da leitura, 
criando obstáculos de várias espécies, tais como sonolência, 
desinteresse, lembranças insistentes de assuntos materiais a resolver 
ou mesmo certo mal-estar. O objetivo da entidade que está exercendo 
influência é evitar que o leitor modifique os clichês mentais deletérios, 
evitando a renovação espiritual de sua vítima. 

 

 Conveniente, desse modo, insistência e perseverança.     
Leiam-se pequenos textos e façam-se acompanhar as leituras de 
subsequente reflexão da parte examinada; tente-se a 
memorização, a anotação como exercício gráfico, através do que 
se não conceda, porém, à mente, a ociosidade nem a escusa de 
nada conseguir nesse capitulo. (Livro, Tramas do Destino, 
capítulo 11, A Terapia da Verdade). 

              Nunca devemos esquecer que, para o bom êxito em qualquer 
empreendimento, é imprescindível o esforço e a vontade. Insista e 
conseguirá! 

 

F .  CONVÍVIO EM AMBIENTES SADIOS A INFLUÊNCIA DO  
       MEIO 
 

              A energia de base do universo foi denominada por AlIan Kardec 
de "fluido cósmico" que representa a matéria elementar primitiva, cujas 
modificações e transformações constituem a inumerável variedade das 
energias conhecidas do homem, bem como das coisas da natureza. 

              O pensamento atua sobre o fluido cósmico operando 
fenômenos de variadas espécies. Quando se pensa, a mente emite um 
impulso energético como se fossem flechas ou arremesso de pedrinhas 
que provocam agitação no fluido cósmico gerando uma ondulação em 
forma de vibrações, da mesma forma que, ao se tocar um sino, por 
exemplo, agita-se o ar circundante, resultando na produção de energia 
vibratória.  

              Para melhor compreender o fenômeno mencionado, vejamos o 
que acontece a uma piscina ou a um lago cujas  águas estejam paradas, 
fazendo cair uma pedra ou qualquer outro objeto sobre a superfície da 
mesma, opera-se imediatamente uma agitação que provoca ondulações.  
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              Ora, essas ondas não são idênticas para todos os objetos que 
ali se façam cair; ao contrário, são diretamente proporcionais ao tipo de 
objeto que é lançado na água. Assim é que uma pedra pequena gera 
uma onda curta, uma pedra maior, uma onda média e uma tora, uma 
onda longa. O mesmo ocorre com a agitação do ar que produz os sons; 
conforme o tipo de agitação, geram-se ondulações variadas, razão pela 
qual ouvimos sons também variados, isto é, agudos, médios ou graves, 
de conformidade com a geração de ondas curtas, médias ou longas.  

              Do mesmo modo, quando pensamos, o impulso mental gerado, 
ao provocar a agitação do fluido cósmico, emite ondas diferenciadas, de 
conformidade com a natureza do pensamento, assim como ocorre na 
agitação da água do lago acima reportado. Desta maneira, um 
pensamento de ódio  produzirá no fluido cósmico uma onda muito longa; 
um pensamento de natureza comum gerará uma onda de comprimento 
médio e as emoções mais profundas, como o amor, emitirão ondas 
muito curtas. (Recomendamos a leitura do livro Mecanismos da 
Mediunidade, capítulo IV, Matéria Mental). 

              Eis porque AlIan Kardec assevera que: 
 

 Pode-se, pois, dizer, sem receio de errar, que há, nesses 
fluidos, ondas e raios de pensamentos, que se cruzam sem se 
confundirem, como há no ar ondas e raios sonoros.(Livro A 
Gênese, capítulo XIV, item 15). 

              O pensamento, portanto, opera efeitos concretos, embora não 
sejam diretamente captados pelos sentidos físicos do homem, não 
obstante, sintamos suas consequências em forma de sensações 
psíquicas de variadas formas. Não é de se estranhar, também, que o 
pensamento crie fluidicamente objetos, imagens, etc.; basta que se 
pense uma coisa, para se agitar o fluido cósmico e teremos uma criação 
fluídica.  

              Eis porque muita gente ao desencarnar encontra os objetos e 
adornos que estava acostumada a usar, sobretudo aqueles de 
estimação, aos quais nos ligamos, mentalmente, com habitualidade. É 
verdade que muitas criações fluídicas ou formas-pensamento têm 
duração fugaz, pela falta de persistência na mentalização que as 
mantenha. 

              Entretanto, os pensamentos persistentes, sobretudo as 
fixações, criam formas-pensamento ou ideoplastias duradouras, cuja 
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espécie e qualidade podem gerar criações fluídicas agradáveis e 
salutares, como desagradáveis e malsãs. 

              Os ambientes, portanto, ficam impregnados das vibrações e 
das ideoplastias resultantes das emissões mentais dos encarnados e 
desencarnados, constituindo o que Allan Kardec denominou de 
"Atmosfera Fluídica ou Espiritual" a que alguns benfeitores espirituais 
designam de "Psicosfera". 

              A saturação do ambiente fluídico, pois, guarda relação com o 
pensamento e as emoções que ali predominam. Ora, quem entra em 
determinado ambiente sente inexoravelmente o efeito das radiações 
fluídicas que ali prevalecem. Pode alguém, por exemplo, visitar a Torre 
de Londres e lá não se sentir bem, por captar as radiações e formas-
pensamento malsãs resultantes do que ali ocorreu. Muitos turistas 
relatam que não se sentem bem quando visitam sítios onde escravos 
eram punidos. Entretanto, entrando em um templo religioso, onde a 
maioria das pessoas vai ali para orar, geralmente sentimos paz e bem- 
estar, devido à assimilação dos fluidos salutares que ali preponderam. 
 
              Eis a razão pela qual, na obra, A Gênese, Allan Kardec nos 
esclarece que o homem absorve pelos poros perispíriticos os fluidos do 
ambiente, como uma esponja se embebeda de líquido. Acrescenta, 
ainda:  

 

 Atuando esses fluidos sobre o perispírito, este, a seu turno, 
reage sobre o organismo material com que se acha em contato 
molecular.Se os eflúvios são de boa natureza, o corpo ressente 
uma impressão salutar; se são maus, a impressão é penosa. Se 
são permanentes e energéticos, os eflúvios maus podem 
ocasionar desordens físicas; não é outra a causa de certas 
enfermidades. (Livro, A Gênese, capítulo XIV, item 18). 

              Realmente, muitos desequilíbrios são resultantes da habitual 
emissão fluídica da criatura que, somada com a absorvida dos 
ambientes que costumeiramente frequenta, gera distúrbios físicos e ou 
psíquicos. 

              Pelo exposto, podemos entender por que o meio tem grande 
influência na nossa saúde física e psíquica. 

              Por aí se vê a grande influência do meio na terapia de qualquer 
espécie. Deve a criatura evitar ambientes onde predominam o 
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desequilíbrio e as paixões, para não absorver as energias insalubres 
que ali preponderam e que irão se refletir na sua saúde física e psíquica.  

              Muitas vezes observamos piora no estado de certas pessoas 
depois que elas voltam à companhia de irresponsáveis e a frequentar 
ambientes comprometedores. Por outro lado, não podemos esquecer 
que a frequência habitual a esses locais pode estabelecer elos com 
entidades perversas ou viciadas que ali se situam, podendo se tornar 
obsessores na qualidade de associação por sintonia. 

              Na obra Missionários da Luz, temos o relato do caso de um 
rapaz que tentava o desenvolvimento mediúnico, mas que a ele se 
vinculavam duas entidades grosseiras. Não eram obsessores ligados a 
sua vida pretérita. Alexandre, o instrutor espiritual, dá a André Luiz a 
seguinte explicação: 

   

 Quanto aos dois infelizes, (os desencarnados influenciadores) 
que se apegam tão fortemente ao rapaz, são dois companheiros, 
ignorantes e perturbados, que ele adquiriu em contato com o 
meretrício. (Livro, Missionário da Luz , capítulo 5, Influenciação). 

              Registramos, aqui, por oportuno, que o ambiente do lar exerce 
um papel muito importante em qualquer terapia. Os tarefeiros do 
Atendimento Fraterno devem instruir os familiares a esse respeito, pois 
a absorção dos fluidos malsãos, resultantes de um lar desequilibrado, só 
irá piorar o estado do atendido.  

              Certa ocasião, uma moça que vinha melhorando 
consideravelmente de seu estado, de repente, começou a ter crises de 
medo, em alguns momentos chegando ao ponto de terror. Soubemos 
depois que a sua mãe passou a assistir filmes de horror, embora 
escondidamente, para evitar que a filha, doente, participasse da 
exibição. Ora, embora não assistindo ao filme, a pobre jovem passou a 
absorver as vibrações negativas e as formas-pensamento de horror de 
que o ambiente estava impregnado, refletindo-se no seu estado geral. 

              A habitualidade de pensamentos inferiores, os conflitos e 
desentendimentos constantes, bem como hábitos de baixo nível, etc., 
fazem do lar um repositório de vibrações antagônicas, prejudicando 
bastante qualquer espécie de terapia. 
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G . O TRABALHO ALTRUÍSTA - CARITATIVO 

              Deus criou as leis universais de tal forma que o trabalho é lei da 
natureza. 

              Os Benfeitores Espirituais enfatizam que o homem é 
indubitavelmente um ser ativo. Foi criado para a atividade. Ele herdou 
do Pai a capacidade criativa, é co-criador de Deus. 

              Há o trabalho comum, caracterizado como obrigação, 
fundamentalmente ligado à luta pela vida, que podemos nomear de 
"mero trabalho ação", o qual edifica e transforma o ambiente. Porém, 
devemos ter em conta o trabalho serviço, altruísta, que dentre outros 
benefícios, modifica o homem. 

              Jesus, ante a turba que o acompanhava, lecionando sabedoria 
e humildade, acentuou com firmeza: "Meu Pai trabalha até agora e eu 
também trabalho" (João, 5:17). 

               Por isso, um dos lemas fundamentais do Espiritismo é "fora da 
caridade não há salvação", assunto, aliás, muito bem desenvolvido nos 
capítulos XIII e XV da obra, O Evangelho Segundo o Espiritismo  

               Muitos religiosos, incluindo alguns espíritas, entendem que 
basta não fazer o mal para alcançar a libertação ou o Reino dos Céus, 
na expressão clássica religiosa. 

              Entretanto, não é essa a colocação da Doutrina Espírita. A 
questão 642 da obra, O Livro dos Espíritos, não deixa margem a 
dúvidas:  

 

 Cumpre-lhe fazer o bem, no limite de suas forças, porquanto 
responderá por todo mal que haja resultado de não haver 
praticado o bem.  

               O Espiritismo, portanto, nos instrui, segundo Emmanuel, na 
obra, Livro da Esperança, que:  

 

 Responderemos não só pelo mal que houvermos feito, mas 
igualmente pelo mal que decorre do nosso comodismo de não 
fazer o bem que nos cabe. (Livro, Livro da Esperança, capítulo 
37, Exercício do Bem). 
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              Enquanto as religiões tradicionais enfatizam que o crente 
poderá ser salvo somente pelo arrependimento, a Doutrina Espírita 
esclarece que o arrependimento é apenas o primeiro passo, devendo 
ser seguido pela reparação. Na obra, O Céu e o Inferno, Allan Kardec  
explica que:   

 

 A reparação consiste em fazer o bem àqueles a quem se havia 
feito o mal. (Livro, O Céu e o Inferno, 1ª parte, capítulo VII, item 
17). 

 

 O único meio de evitar ou atenuar as consequências futuras de 
uma falta, está no repará-la, desfazendo-a no presente. Quanto 
mais nos demorarmos na reparação de uma falta, tanto mais 
penosas e rigorosas serão, no futuro, as suas consequências. 
(Livro, O Céu e o Inferno, 1ª parte, capítulo VII, item 27). 

               André Luiz, na obra, “Evolução em Dois Mundos”, esclarece 
que:  

 

 A ação do bem genuíno, com a quebra voluntária de nossos 
sentimentos inferiores, produz vigorosos fatores de transformação 
sobre aqueles que nos observam , notadamente naqueles que se 
nos agregam à existência, influenciando-nos a atmosfera 
espiritual, de vez que as nossas demonstrações de fraternidade 
inspiram nos outros pensamentos edificantes e amigos que, em 
circuitos sucessivos  ou contínuas ondulações de energia 
renovadora,  modificam nos desafetos mais acirrados, qualquer 
disposição hostil a nosso respeito.                                                                           

 Ninguém necessita, portanto, aguardar reencarnações futuras, 
entretecidas de dor e lágrimas, em ligações expiatórias, para 
diligenciar a paz com os inimigos trazidos do pretérito, porque, 
pelo devotamento ao próximo e pela humildade realmente 
praticada e sentida, é possível valorizar nossa frase e santificar 
nossa prece, atraindo simpatias valiosas, com intervenções 
providenciais em nosso favor.                                                                                                                      

 É que, em nos reparando transfigurados para o melhor, os 
nossos adversários igualmente se desarmam para o mal, 
compreendendo, por fim, que só o bem será, perante Deus, o 
nosso caminho de liberdade e vida. (Livro, Evolução em Dois 
Mundos, 1ª parte, capítulo 15, Vampirismo Espiritual , item 
Terapêutica do parasitismo da alma).  
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               Ora, no caso do atendido, o compromisso em fazer o bem 
ainda é maior porque adicionalmente ele tem uma dívida que necessita 
ser resgatada, seja através da dor ou do amor. Eis porque é comum, 
nos casos obsessivos, a retirada do obsessor e alguns desequilíbrios 
prosseguirem, uma vez que o afastamento do verdugo espiritual não 
quer dizer que a dívida foi ressarcida; ela permanece perante a 
consciência universal. Neste caso, o paciente, na realidade, deixou de 
ser obsidiado, mas continuou na auto-obsessão, por permanecerem na 
consciência os fatores de culpa, de remorso, a se refletirem em marcas 
neuróticas ou psicóticas do perispírito.. 

               Entretanto, muitos fogem ao trabalho com fertilidade de 
justificativas, sem desconfiarem de que são vítimas de "mecanismo 
inconsciente de fuga". 

               ATENÇÃO: Se a casa espírita pretender colocar o atendido no 
trabalho de suas atividades, deve ter as necessárias precauções a 
respeito, sobretudo na fase inicial do tratamento, quando os fatores de 
desequilíbrio estão mais acentuados e a conscientização muito precária, 
a fim de não criar certos problemas no setor para o qual for 
encaminhado. À proporção, porém, que for melhorando, pode ser 
localizado em área compatível com seu estado. 

              É importante, no entanto, que à medida que se for libertando de 
seus desequilíbrios, seja dado a ele quota compatível de trabalho para 
ressarcir-se de seus débitos espirituais e evitar recaídas. 

 

H . ESFORÇO E VONTADE 

 

              Em tudo na vida, para se lograr êxito, é necessário vontade, 
sobretudo esforço. Assim é na vida profissional como na atividade 
escolar. O mesmo se dá com o trabalho de se conseguir o equilíbrio 
físico e espiritual. 

               Indubitavelmente, as pessoas, na Terra, têm plena consciência 
do empreendimento do esforço e da vontade para lograr êxito material. 
No trato da saúde física, por exemplo, todos estão conscientizados de 
que devem procurar o médico, submeter-se à dieta, tomar os remédios 
ou entregar- se a uma cirurgia, se necessário. Na área psíquica e 
espiritual, infelizmente, a maioria das criaturas não se conscientizou 
dessa necessidade, enveredando costumeiramente pelo mecanismo de 
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fuga, alegando uma série de pretextos para fugir ao esforço, à vontade e 
à renúncia, quando não se encaminham pelo campo da autopiedade. 

               Na obra, Painéis da Obsessão, o autor espiritual, referindo-se, 
por exemplo, à influência espiritual inferior, enfatiza que:  

 

 Nunca se deve esquecer, que sendo o obsidiado o devedor, é 
muito justo que a sua contribuição maior, como em qualquer 
problema de reorganização da saúde, seja o esforço pessoal, o 
mais relevante, assim como o sacrifício do paciente deve 
constituir a maior quota no processo da própria recuperação. 
(Livro, Painéis da Obsessão, capítulo 31, Gravames na 
obsessão). 

              Várias páginas doutrinárias esclarecem que, sem a contribuição 
do necessitado, que é o devedor, inúteis são os contributos de terceiros 
a seu favor, sendo o sacrifício, o esforço pessoal dele, a maior quota no 
trabalho de recuperação. Alguns textos chegam a enfatizar que poucos 
aceitam essa realidade. 

 

 E mesmo alguns que o entendem nem sempre se 
conscientizaram do esforço, até a exaustão, se necessário que 
lhes cumpre desenvolver. Esse comportamento dificulta- lhes a 
terapêutica lenificadora, fazendo adiar o momento de plenitude. 
(Livro, Painéis da Obsessão, capítulo 31, Gravames na 
obsessão).  

              É certo que o próprio processo desequilibrante diminui a 
vontade do paciente. É aí, entretanto, que a casa espírita pode orientá-lo 
como fortalecer essa vontade (com o uso do passe, da leitura, da prece 
e da convivência em ambientes vibratoriamente sadios). 

              Na obra, Missionários da Luz, capítulo 18, André Luiz, 
referindo-se ao problema da obsessão, cuja causa é a influenciação 
espiritual inferior, nos dá um esclarecimento muito interessante. Tratava-
se de cinco pessoas que estavam no Centro Espírita em busca de 
socorro. Alexandre, o instrutor espiritual, esclarece que, das cinco, 
"apenas uma jovem revelava possibilidades de melhoras mais ou menos 
rápidas". Perguntado se a jovem estava sob proteção privilegiada, assim 
respondeu aquele mentor espiritual: 
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 Não se trata de proteção, mas de esforço próprio. (...) A jovem 
a que me referi está procurando a restauração das forças 
psíquicas, por si mesma e tem lutado incessantemente contra as 
investidas de entidades malignas, mobilizando todos os recursos 
de que dispõe no campo da prece, do autodomínio, da 
meditação. Não está esperando o milagre da cura sem esforço e, 
não obstante, terrivelmente perseguida por seres inferiores, vem 
aproveitando toda espécie de ajuda que os amigos do nosso 
plano projetam em seu círculo pessoal. A diferença, pois, entre 
ela e os outros, é a de que, empregando as próprias energias, 
entrará, embora vagarosamente, em contato com a nossa 
corrente auxiliadora, ao passo que os demais continuarão, ao que 
tudo faz crer, na impassibilidade dos que abandonam 
voluntariamente a luta edificante. (Livro, Missionários da Luz, 
capítulo 18, Obsessão).  

 

I . REFORMA ÍNTIMA 

 

               Entende-se reformar por "reformulação" ou "forma nova". A 
reforma íntima seria a reformulação, a forma nova de nosso modo de 
ser, trocando nossas tendências e hábitos negativos por outros 
enobrecedores. 

              Ora, de acordo com a psicologia, as tendências e inclinações 
não seriam resultantes de aprendizagem propriamente dita, mas de 
natureza original, isto é, inatas, inconscientes. 

              Segundo a Doutrina Espírita, as tendências têm sua origem nas 
experiências do passado, isto é, nos atos e comportamentos repetidos 
nas vidas pregressas. Isso não é difícil de entender. Na área física, por 
exemplo, a habitualidade, a repetição dos atos culminam no 
automatismo. Assim é que, de tanto repetir o ato no período do 
aprendizado, o pianista ou o datilógrafo, incorporam-no, para depois 
fazê-Io maquinalmente; não necessitam mais pensar no ato em si, uma 
vez que passam a executá-Io automaticamente, algumas vezes até na 
forma de reflexo condicionado, como é o caso do motorista de carro. No 
início, ele pensa conscientemente na execução da cada gesto; porém 
depois, pela repetição, adquirido o automatismo, ele já o faz 
maquinalmente, de tal modo que quando ele viaja de carona e ocorre 
uma situação perigosa a exigir um freio imediato, ele, nestas 
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circunstâncias, automaticamente impulsiona a perna procurando o freio, 
embora não esteja dirigindo o veículo. 

              Da mesma forma que no caso físico, a repetição habitual na 
área psíquica, automatiza emocionalmente as reações. Diz-nos André 
Luiz que: 

 

 Temos milhões de pessoas irascíveis que, pelo hábito de se 
encolerizarem facilmente, viciam os centros nervosos 
fundamentais pelo excesso da mente sem disciplina, 
convertendo-se em portadores de “pequeno mal”, em dementes 
precoces, em neurastênicos de tipos diversos... (livro, No Mundo 
Maior, capítulo 8, no Santuário da Alma). 

              O alcoólatra, o sexólatra, o temperamental, etc., enfim, os que 
têm tendência a paixões inferiores, geraram tal situação pela 
habitualidade da repetição em vidas passadas. Por isso é que Allan 
Kardec nos diz que: 

 

 (...) o homem traz, ao renascer, o germe de suas imperfeições, 
os defeitos de que se não corrigiu e que se traduzem pelos 
instintos naturais, e pelos pendores para tal ou tal vício.(...)     
Pela mesma razão, aquele que progrediu moralmente traz, ao 
renascer, qualidades naturais, como o que progrediu 
intelectualmente traz as ideias inatas;(...). (livro, A Gênese, 
capítulo I, item 38)  

              Ora, embora a psicologia afirme que as tendências são inatas, 
inconscientes, reconhece, por outro lado, que o homem pode trabalhar 
sobre elas, utilizando o esforço e a vontade, estruturando novos hábitos, 
condicionando-se a outros tipos de comportamento, constituindo aquilo 
que se chama de "tendências adquiridas". 
 
              Reforma íntima implica em educar-se, no sentido de adquirir 
hábitos elevados. Eis porque AlIan Kardec define a educação como "um 
conjunto de hábitos adquiridos" (Livro dos Espíritos,  questão 685-A 
Nota de kardec). 

              Reportando-nos ao que foi anteriormente colocado sobre a 
incorporação dos hábitos em nosso modo de ser, lembramo-nos de um 
copo contendo água suja, essa água é composta de toda série de 
impurezas, porém à medida que vamos adicionando água limpa ela vai 
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clareando sucessivamente. De modo similar, nossos atos equilibrados, 
positivos e enobrecedores, se repetidos sucessivamente, são 
incorporados em nosso psiquismo, operando como que "uma limpeza" 
em nossas tendências negativas, melhorando-as. 

              É claro que, de início, a criatura terá dificuldade em atingir esse 
objetivo. Poderá, no entanto, começar com o esforço de mudança de 
seus hábitos grosseiros, como: linguagem chula, uso de piadas 
chocantes, sexualidade extravagante, conversação de baixo nível, 
grosseria no trato com os semelhantes, enfim, tudo que diz respeito às 
vulgaridades do "terra-a-terra". 

              Em uma segunda fase, tentar seguir as sugestões da 
mensagem "Reforma Espírita", constante do livro, Sol das Almas, 
capítulo 38, onde, entre outras coisas, destacamos. 

 Criar disciplinas pessoais contra o egoísmo. 

 Reduzir o teor da sensibilidade relativa aos melindres e 
queixas. 

 Verificar criteriosamente a extensão de nossas solicitações e 
exigências diante dos outros e limitá-Ias ao estritamente 
necessário. 

 Empenhar atenção e diligenciar em aumentar prestações de 
serviço. 

 Extinção de práticas indesejáveis. 

 Diminuição gradual ou erradicação imediata dos costumes sem 
utilidade, de qualquer natureza. 

 Preocupação: auxiliar-se, alijando aflições desnecessárias. 

              Paralelamente, vai-se esforçando e se exercitando, ajudado 
pela própria experiência e vivência cristã, a conquistar rudimentos de 
humildade, tolerância, resignação, espírito de renúncia e amor. 

NOTA: Observar que outros recursos da terapia espírita, colocados 
nesta apostila, muito contribuirão na ajuda de empreender a reforma 
íntima. É o caso do estudo, da leitura edificante, do trabalho altruísta, 
frequência a ambientes sadios, etc., por proporcionarem 
esclarecimentos, enriquecerem experiências e alargarem a visão de 
vida, passando a encará-Ia sob um ponto de vista mais otimista. 
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J . A RECIDIVA 

 

              Há pessoas que, empreendendo a Terapia Espírita, conseguem 
melhorar ou sair da problemática torturante, mas que recaem mais 
tarde, seja por invigilância ou pela volta aos antigos hábitos. 

               Isso é mais comum nos casos de obsessão, a respeito do qual 
colocamos abaixo os esclarecimentos pertinentes. 

              O obsidiado é inquestionavelmente um devedor. Quando 
reencarna, traz, no perispírito, marcas que funcionam como 
predisposições mórbidas que refletirão tanto na área física como na 
psíquica.  

              Devido à própria dívida, naturalmente registra no inconsciente 
matrizes de complexo de culpa e outras marcas que resultam em 
radiações perispiríticas doentias e/ou traços neuróticos. 

              Sua encarnação é, pois, significativamente provacional. Em 
razão de tudo isso, compreendemos sua natural posição de auto-
obsidiado nessa nova fase da vida física. Eis porque o Instrutor 
Espiritual Alexandre diz a André Luiz que:  

 

 (...) o desequilíbrio da mente pode determinar a perturbação 
geral das células orgânicas. É por este motivo que as obsessões, 
quase sempre, se acompanham de característicos muito 
dolorosos. As intoxicações da alma determinam as moléstias do 
corpo. (livro,Missionários da Luz, capítulo 18, Obsessão). 

              Nós, encarnados, no caso das obsessões, preocupamo-nos 
preponderantemente com a vítima de hoje ao invés de o fazer, pelo 
menos no mesmo grau, com a vítima de ontem, o obsessor. Fixamo-
nos, sobretudo, na questão do afastamento do agente da obsessão, 
afastamento esse conseguido, às vezes, através do trabalho de 
esclarecimento que ocorre nas reuniões mediúnicas. 

              Acontece que, nesses casos, o obsessor foi convertido. Mas 
será que o obsidiado também se converteu? A entidade obsessora se 
afastou, mas será que a dívida foi ressarcida? Ora, sabemos que a cura 
real só ocorre quando há o ressarcimento do débito que deu origem ao 
processo obsessivo. 
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              Os que se dedicam a ajudar ao próximo e colaboram com o 
progresso universal vão reparando o mal com o bem, ressarcindo a 
dívida e descondicionando-se dos respectivos reflexos.  

              Os que, porém, agem diferentemente, alheios à prática da 
caridade e a sua própria reforma íntima, prosseguem, ainda, com vários 
desequilíbrios, mesmo depois de afastado o obsessor. Há casos em que 
os Benfeitores Espirituais afastam provisoriamente a entidade 
obsessora, dando, por misericórdia divina, uma trégua ao obsidiado, 
como oportunidade para empreender o ressarcimento de seu débito e 
modificar o seu modo de ser.  

              Quando essa oportunidade não é aproveitada, ocorre a 
recidiva. A respeito, lembremo-nos do caso Argos, registrado na obra 
"Painéis da Obsessão". Espírita convicto, recebeu uma assistência 
espiritual significativa, inclusive sendo-lhe concedida moratória de longo 
período, isto é, uma sobrevida. Também lhe foi concedida uma trégua 
relativamente à ação do obsessor, conforme registrada no capítulo 21 
daquela obra. Entretanto, não se valeu da misericórdia divina dessas 
oportunidades. Continuou com o mesmo comportamento rotineiro da 
vida material, egocêntrico, indiferente às dores do próximo. Argos, de 
acordo com o registro de Manoel Philomeno de Miranda, amava a 
Doutrina Espírita, porém "atendo-se mais à teoria, à beleza dos 
ensinamentos filosóficos". Entretanto, fugia do trabalho, instrumento 
importante para pagar seus débitos e descondicionar-se de muitos de 
seus desequilíbrios.  

              Essa parte está muito bem relatada no capítulo 27 da obra 
acima referida, sob o título "A Recidiva de Argos". O autor espiritual 
também acrescenta: 

 

 Não fosse a falta de disposição para o trabalho fraternal da 
caridade e da solidariedade com os companheiros que se 
afanavam em exaustivo esforço, e ele poderia haver logrado, 
quiçá, evitar a nova carga de dores que ora o confrangiam. (Livro 
Painéis da Obsessão, capítulo 28, Providências de emergência). 

              Observar, por outro lado, que muitos obsidiados, depois de 
afastado o obsessor e aliviado das consequências da perseguição, 
voltam aos antigos hábitos, aos atos frívolos do cotidiano, afastando-se 
do convívio de companheiros operosos e buscando os irresponsáveis, 
desinteressados dos labores altruístas e de outras atividades 
enobrecedoras. Se forem mantidas no perispírito as matrizes das 
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predisposições mórbidas e entrando na faixa de sintonia com Espíritos 
ociosos, exploradores, são candidatos a obsessões cíclicas, embora o 
vingador que iniciou o processo tenha sido afastado. 

              Conclui-se, daí, que os recursos da terapia espírita devem 
prosseguir, mesmo depois do afastamento do obsessor, funcionando 
como medida de manutenção, devendo a criatura empenhar-se em se 
ajustar às leis universais, sobretudo direcionando sua capacidade 
criativa para a prática do bem, além de permanentemente buscar "sua 
transformação moral" e empreender esforços para domar suas 
inclinações más. 

 

 
VI-  SÍNDROME DA MONOTONIA DAS REPETICÕES 
 
               
               Aproveitamos aqui a oportunidade para alertar todos os 
trabalhadores da seara espírita a respeito da síndrome da "monotonia 
das repetições", da "rotina dos acontecimentos" a que se reporta Manoe! 
Philomeno de Miranda, na obra "Painéis da Obsessão". 
 
              Trata-se do fenômeno em que o tarefeiro deixa-se arrastar para 
o automatismo, sem pôr preponderantemente em seu psiquismo o 
sentimento naquilo que executa, isto é, empenhar-se com ardor, 
conscientização e amor na tarefa que abraçou. 
 
              É comum ocorrer que alguns trabalhadores do bem, logo ao 
abraçarem a tarefa, envolvam-se na motivação e no entusiasmo. Com o 
passar do tempo, entregam-se ao automatismo, muitas vezes 
diminuindo o seu ardor, quando não se entregam à acomodação, à 
saturação ou mesmo à decisão de desistência. 
 
              Assim, se a rotina dos acontecimentos levá-Io ao automatismo, 
sem haver envolvimento no que faz, sentindo o prazer de servir no labor 
altruístico, o servidor do bem dirige-se à tarefa como que "se 
arrastando", sob o enfado de uma desmotivação, de uma rotina, tudo 
executando por  mero cumprimento do dever. Surge daí a problemática 
da inassiduidade e as desculpas de sua ausência aparecem a rodo, 
representando, na realidade, meras fugas psicológicas, muitas vezes 
inconscientes. 
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              A desmotivação, a saturação e, sobretudo, o despreparo 
evangélico poderão se refletir na harmonia das relações fraternas entre 
os tarefeiros, abrindo brechas para o surgimento de mágoas, 
ressentimentos, queixas, melindres e, mesmo, irritabilidade durante o 
serviço. O caso tem dimensão mais séria, entretanto, quando o negrume 
do sentimento se toma sistemático ou se irradia a outros companheiros.  
  
              Não devemos nos esquecer de que, embora trabalhando no 
bem, envolvidos em várias tarefas, é imprescindível, porém, 
desempenhar semelhantes incumbências sem derramar ácido da queixa 
e sem azedar o sentimento de aversão sistemática. De modo geral, 
muito ajudará o tarefeiro se ele se preparar vibratoriamente para o 
trabalho, sobretudo se esse ocorre em conjunto. E aconselhável, antes, 
de sair de casa, ler uma página evangélica e orar, impregnando-se de 
vibrações salutares que muito o ajudarão a não entrar na faixa de 
melindres ou de irritabilidade. Eis porque André Luiz nos alerta:  
 

 Confrades irritadiços, padecendo melindres pessoais 
infindáveis, são arbustos carcomidos por vermes de feio aspecto. 
(Livro Coragem, item 36, Nosso Grupo).  

 
E Emmanuel confirma dizendo: 
 

 Irritar-se alguém, no exercício das obras é o mesmo que 
rechear o pão com cinzas. (Livro da Esperança, item 69, 
Conjunto). 

 
              Alguns companheiros sugerem o recurso de criar recreações 
para motivar os tarefeiros vítimas desta síndrome do enfado. Acontece, 
porém, que isso é complexo e mesmo impossível em certas áreas, como 
a prestação de serviço caritativo, sobretudo no campo espiritual. Ora, a 
casa espírita é, acima de tudo, uma escola de educação e um hospital 
de espíritos e os problemas humanos não são renováveis, são os 
mesmos de sempre e também repetitivos, como observamos em um 
pronto socorro médico da Terra. Por isso, orienta-nos Manoel Philomeno 
de Miranda :  
 

 (...) ocorre que não se podem inovar métodos para os mesmos 
problemas, a cada dia, nem modificar a paisagem aflitiva dos 
necessitados, diversificando-lhes os quadros de dor e sombra. 
Variando na aparência, suas causas matrizes são as mesmas, 
que se enraízam no espírito endividado, aturdido ou atrasado, em 



78 
 

viagem expurgadora (...). (Livro, Painéis da Obsessão, capítulo 
24, Obsessão Sutil e Perigosa). 

 
 
 

VII - REUNIÕES MEDIÚNICAS ESPECIALIZADAS  
       DESOBSESSÃO 

 

 

 Orai por essas almas perturbadas; orai por todos os 
sofredores, que a caridade não se restringe à Humanidade visível, 
mas deve socorrer e consolar os habitantes do Espaço. (Livro, O 
Céu e o Inferno, segunda parte, capítulo II, A morte do justo). 

 

 Os Espíritos perversos se aproximam antes dos homens que 
eles procuram atormentar, do que dos Espíritos, das quais se 
afastam o mais possível. Nessa aproximação dos humanos, 
quando encontram algum que os moralize, a princípio não o 
escutam e até se riem dele; depois, se aquele os sabe prender, 
acabam por se deixarem tocar. Os Espíritos elevados só em 
nome de Deus Ihes  podem falar e isto os apavora. O homem, 
indubitavelmente, não dispõe, de mais poder do que os Espíritos 
superiores, porém, sua linguagem se identifica melhor com a 
natureza daqueles outros e, ao verem o ascendente que o 
homem pode exercer sobre os Espíritos inferiores, melhor 
compreendem a solidariedade que existe entre o céu e a terra. 
(Livro, O Livro dos Médiuns, parte segunda, item 254, subitem 
5º).  

 

 Conduzimos, portanto, frequentemente, até o vosso meio, a fim 
de se colocarem em contato com a verdade da sua nova 
situação, aqueles dos nossos semelhantes que aqui se 
encontram ainda impregnados das sensações corporais.          
Identificados de tal forma com a matéria, sentindo tão 
intensamente as suas impressões, não se encontram aptos a 
compreender a nossa linguagem e precisam ouvir a voz 
materializada (...). (Livro, Emmanuel, capítulo 30, Evangelização 
dos Desencarnados).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 
              Pelo que contêm os textos acima, podemos concluir o seguinte: 
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              1 - A caridade não se deve restringir à humanidade encarnada, 
mas aos habitantes do espaço, isto é, aos irmãos desencarnados 
sofredores, aliás, em número expressivamente maior do que os 
atormentados do mundo físico, influindo sobremaneira nas aflições do 
homem terreno. Joanna de Ângelis refere-se a esse trabalho como:  
 

 (...) na prática dessa caridade difícil e algo ignorada, que os 
olhos do mundo não veem nem a gratidão dos amigos 
recompensa com o suborno do reconhecimento precipitado ou da 
bajulação dispensável (...). (Livro, Messe de Amor, capítulo 6, 
Caridade Difícil).           

               
              Realmente, o médium não apenas dá, dá-se. O seu trabalho 
mexe com o seu mundo íntimo; seu psiquismo é atingido, provocando-
lhe alterações de humor ou mesmo inquietações e angústias. 
Costumeiramente, absorve ele os tormentos dos desencarnados 
sofredores, aliviando-lhes as aflições. Daí a expressão de, "caridade 
difícil",  usada pela mentora Joanna. 

               2 - Os Benfeitores Espirituais podem, em muitos casos, assistir 
diretamente os atormentados do mundo espiritual. Entretanto, os 
Espíritos necessitados têm uma tendência de fugir deles e de se 
aproximar dos encarnados, com que melhor se identificam, sobretudo no 
referente à linguagem. Daí dizer Emmanuel que "conduzidos aos nossos 
trabalhos aqueles que se encontram ainda impregnados das sensações 
corporais". É oportuno, nessas circunstâncias lembrar o que contêm os 
capítulos 1 e 17 do livro "Missionários da Luz", onde André Luiz registra 
que, nas sessões mediúnicas, os fluidos dos encarnados casam-se com 
os fluidos dos Benfeitores Espirituais, 

 A transmissão da mensagem não será simplesmente “tomar a 
mão”. Há processos intrincados, complexos (Livro, Missionários 
da Luz, capítulo 1, O Psicógrafo).  

                 

 Esse material, representa vigorosos recursos plásticos para 
que os benfeitores de nossa esfera se façam visíveis aos irmãos 
perturbados e aflitos (...). (Livro, Missionários da Luz, capítulo 17, 
Doutrinação).                                                  

 
              Eis por que Allan Kardec assevera que, além de outros 
recursos,  
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 Nem sempre, porém, basta esta ação mecânica; cumpre, 
sobretudo, atuar sobre o ser inteligente, ao qual é preciso se 
possua o direito de falar com autoridade, que, entretanto, falece a 
quem não tenha superioridade moral. (Livro, A Gênese, capítulo 
XIV, Os Fluidos, item 46).  

 

              Ora, as reuniões mediúnicas bem estruturadas, sobretudo as 
de desobsessão, desempenham um grande papel, donde o dizer de 
Emmanuel : 

 

 Daí ressalta o imperativo de se vulgarizar a assistência 
sistemática aos desencarnados prisioneiros da insatisfação ou da 
angústia, por intermédio das equipes de companheiros 
consagrados aos serviços dessa ordem (...). (Livro, Desobsessão, 
item, Um Livro Diferente, espírito Emmanuel). 

              Ora, através das reuniões mediúnicas, os obsessores e demais 
Espíritos atormentados são beneficiados com o magnetismo 
balsamizante, recebem vibrações salutares, otimistas e revigorantes, 
são envolvidos de carinho e ternura por parte da equipe dos encarnados 
e Benfeitores Espirituais. Além do diálogo evangélico 
(esclarecimento/doutrinação) que os consola, esclarece e 
descongestiona-lhes o campo mental impregnado de idéias fixas, 
recebem eles medicamentos fluídicos. Também, quando necessário, 
recebem benefícios da sonoterapia e projeção de quadros mentais úteis 
ao esclarecimento e reeducação. 
 
              Os próprios tarefeiros encarnados são enormemente 
beneficiados, lucrando em aprendizado, experiência e recursos 
espirituais. 

A . DOUTRINAÇÃO / ESCLARECIMENTO  

              Numa reunião de desobsessão, não são atendidos somente 
obsessores. Ali se aproveita, também, para dar assistência a Espíritos 
dos mais variados estados de perturbação. Muitos têm consciência de 
que desencarnaram, outros, não; alguns são fixados e ou endurecidos. 
É um quadro amplo e complexo. lnquestionavelmente, teremos que 
recorrer a um DIÁLOGO. Não se deve deixar ocorrer aquilo que no 
teatro é nomeado de MONÓLOGO, isto é, só um intérprete fala.  
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              Infelizmente, já tivemos ocasião de presenciar esclarecedores 
que falam o tempo todo, não deixando o Espírito desabafar. Alguns 
fazem até pequenos discursos doutrinários ou divagam desnecessaria-
mente. É preciso reconhecer que a função do esclarecedor não é passar 
para os Espíritos perturbados meramente instruções doutrinárias, mas 
também aliviá-los, consolá-los e esclarecê-los, enfim, evangelízá-Ios. 
Muitos comparecem ali completamente desorientados. André Luiz 
recomenda, que o esclarecedor deve permitir que: 
  
 Os esclarecedores permitirão aos Espíritos sofredores que  se 

exprimam  pelos médiuns psicofônicos tanto quanto possível, em 
matéria de desinibição e desabafo, desde que a integridade dos 
médiuns e a dignidade do recinto seja respeitada, considerando, 
porém, que as manifestações devem obedecer às disciplinas de 
tempo. (Livro, Desobsessão, capítulo 34, Manifestação de 
Enfermo Espiritual – III).  

 
              Por isso, recorrido ao diálogo, o primeiro passo é ouvir o 
comunicante. Deixá-lo falar por algum tempo, envolvendo-o em ternura 
e carinho. De sua fala, o esclarecedor pode deduzir muita coisa de seu 
estado, inclusive o grau cultural, o que facilitará o nível em que se deve 
nortear o diálogo.  
 
              Certa feita, um esclarecedor, logo de início, não deixou o 
Espírito falar, e fez uma verdadeira pregação doutrinária. A Entidade, 
quando pôde se expressar. disse-lhe: 
 
 Não entendi nada do que o senhor falou. Sou um mendigo doente 

e me disseram para vir aqui para receber tratamento. 
 
              Ora, vejam só. O pobre Espírito era um pobre mendigo doente 
que nem sequer tinha consciência de que desencarnara! 
 
               Allan Kardec, conforme se observa no livro "O Céu e o Inferno" 
e na Revista Espírita, mantinha interessante diálogo com as Entidades e 
formulava perguntas para se enriquecer de informações a respeito 
delas. Da mesma forma, deve proceder o esclarecedor. O importante, 
também, é conduzir o diálogo ao nível de entendimento do comunicante. 
A conversação deve ser objetiva, em expressões de clareza e lógica, 
falando ao coração, com dignidade e carinho, entre doçura e energia, 
considerando-o como se fosse um familiar extremamente querido.  
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              É importante adquirir a confiança do Espírito comunicante, não 
só utilizando o que contêm os itens anteriores, como envolvendo em 
vibrações de amor, que funcionam como medicamento e bálsamo. 
Procurar, durante o diálogo, atingir pontos que o sensibilizem, sobretudo 
os relacionados com seu campo afetivo, buscando levantar-lhe a 
esperança em reconstruir seus anseios e ideais frustrados ou 
violentados. O importante é conduzir o diálogo de tal forma a atingir o 
ESSENCIAL, ou seja, segundo André Luiz : 

 
 (...) OBSERVANDO, AINDA, QUE A PARTE ESSENCIAL NO 

ENTENDIMENTO É ATINGIR O CENTRO DE INTERESSE DO 
ESPÍRITO PRESO A IDEIAS FIXAS, PARA QUE SE LHES  
DESCONGESTIONE  O CAMPO MENTAL, DEVEM ABSTER-
SE, DESSE MODO, DE QUALQUER DISCURSO OU 
DIVAGAÇÃO DESNECESSÁRIA. (Livro, Desobsessão, capítulo 
34, Manifestação de Enfermo Espiritual -III). 

                
              Enfim, o diálogo ideal se assenta no equilíbrio adequado nas 
oportunidades de ambas as partes se expressarem, havendo, portanto, 
o momento do esclarecedor e a ocasião do comunicante. Observar, 
também, o inconveniente de interromper o Espírito a todo instante, 
embora evitando, com habilidade, que ele fale ininterrupta e 
prolongadamente. 

 

              Tivemos oportunidade de observar doutrinadores que 
monopolizavam impressionantemente o diálogo. Por outro lado, 
assistimos, também, Espíritos comunicantes que monopolizavam a 
conversação, o que deve ser evitado, pois o esclarecedor não pode 
esquecer que é ele quem comanda o diálogo. Esse tipo de ocorrência, 
se muito comum, torna a reunião desmotivante.  

 

              Outra ocorrência que torna a reunião monótona, é quando o 
diálogo se converte num círculo vicioso, isto é, o comunicante, muito 
fixado ou mal-intencionado, volta repetitivamente aos mesmos 
argumentos. Se o esclarecedor concluir, depois de algum tempo, que 
não houve sinal de aproveitamento, não conseguindo tocá-lo em algum 
ponto de modo a descongestionar seu campo mental, providencia uma 
prece e um passe. Se, mesmo assim, observar que o quadro continua o 
mesmo, pede ao comunicante que leve aquele material para reflexão, 
podendo voltar outro dia, quando será prazerosamente recebido. Nessa 
circunstância, explicar ao comunicante que o seu tempo se esgotou e 
que outros Espíritos estão aguardando sua vez  de serem atendidos, 
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alguns em estado de extremo sofrimento. De nossa parte, sabemos que, 
em muitos casos, os Benfeitores Espirituais completam o atendimento. A 
respeito, lembremo-nos de que André Luiz nos esclarece quando 
registra no livro "Desobsessão" (capítulo 33) que o processo 
desobsessivo, em diversos casos, deve ser feito lentamente, pois não se 
erradica de imediato.  

 

              Embora usando linguagem cortês e amorosa, há certos 
momentos em que há necessidade de se usar firmeza e energia , sem 
grosseria, ao lidar com Espíritos insensíveis, na qualidade de 
brutalizados, agressivos, petulantes e pérfidos. Há, também, o caso em 
que se observa a intenção do comunicante de desestruturar a reunião. 
Eis que, para isso, alguns usam clichês que induzam pânico nos 
participantes da reunião, como provocar ou ameaçar elementos do 
conjunto, incluindo os familiares, ameaçando provocar acidentes, 
desestruturar o lar etc, etc.  

 

              Há a considerar, também, aqueles Espíritos galhofeiros que 
procuram motivar hilaridade, a fim de prejudicar a harmonia vibratória. 
Essas e outras situações exigem firmeza e energia evangélica, sem usar 
de rudeza ou estupidez. 

              Deve-se evitar qualquer tipo de discussão ou desafio à 
Entidade, obra “Desobsessão”, capítulo 33. Observar, por outro lado, o 
inconveniente de recorrer à exposição eloquente, semelhante a 
discurso, por fugir à objetividade do esclarecimento. 

              Enfim, o diálogo ideal se assenta no equilíbrio adequado, na 
oportunidade de ambas as partes se expressarem, devendo o 
esclarecedor,  se notar real necessidade ou movido pela intuição, fazer 
perguntas que motivem informações convenientes para o 
esclarecimento, colocando-se bem atento às características do 
manifestante. 

              Os esclarecedores não devem constranger os médiuns, 
induzindo-os, através de ordens, a receberem os desencarnados, uma 
vez que a ESPONTANEIDADE é o fator essencial ao êxito do 
intercâmbio. O autor espiritual, no livro "Desobsessão", recomenda que 
cada médium deve se limitar a 2 comunicações por reunião. Também 
desaconselha à ocorrência de mais de 2 comunicações simultâneas, 
para que a ordem seja assegurada,  

 Os médiuns psicofônicos, muito embora por vezes se vejam  
pressionados por entidades em aflição, cujas dores ignoradas 
lhes percutem nas fibras mais íntimas, educar-se-ão 
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devidamente,  para só oferecer passividade ou campo de 
manifestação aos desencarnados inquietos quando o clima da 
reunião Ihes permita o concurso na equipe em atividade. (Livro, 
Desobsessão, capítulo 39, Manifestações Simultâneas).  

 
              É preciso que toda a equipe mediúnica permaneça em 
harmonia de pensamentos, apoiando com simpatia e solidariedade os 
argumentos dos esclarecedores, evitando qualquer pensamento ou 
sentimento de censura, dúvida, ironia ou escândalo. No livro "Além da 
Morte", a autora espiritual, Otília Gonçalves,participando de uma reunião 
de desobsessão, notou, durante uma comunicação, que algumas bolas 
escuras fluídicas caíam sobre a médium. Dirigindo olhar interrogativo à 
Instrutora Espiritual, esta esclarece que eram pensamentos de dúvida, e 
até de mofa, de alguns companheiros do grupo mediúnico. 
 
              Ora, é preciso considerar essa ocorrência, a questão da 
CONCENT RAÇÃO. Muitos confessam ter dificuldade em se concentrar. 
Por que isso acontece? Há muito material sobre o assunto na obra “Os 
Mensageiros”, no capítulo 47, No Trabalho Ativo, e na obra “Sementeira 
da Fraternidade”, capítulo 25, Mediunidade e Viciação . Entre as 
instruções ali contidas, destacamos: 
 

 Estudo sério, ação benfazeja, conduta firme e reta, renovação 
evangélica constante, aprimoramento infatigável são linhas de 
segurança para o sucesso no serviço mediúnico. (....)                                        
Neste sentido, consideramos a concentração mental de modo 
diverso dos que a comparam com interruptor de fácil manejo que, 
acionado, oferece passagem à energia comunicante, sem mais 
cuidados. A concentração, por isso mesmo, deve ser um estado 
habitual da mente em Cristo e não uma situação passageira junto 
ao Cristo. (Livro, Sementeira da Fraternidade, capítulo 25, 
Mediunidade e Viciação). 

 Boa concentração, exige vida reta. Para que os nossos 
pensamentos se congreguem uns aos outros, fornecendo o 
potencial de nobre união para o bem, é indispensável o trabalho 
preparatório de atividades mentais na meditação de ordem 
superior. (Livro, Os Mensageiros, capítulo 47, No Trabalho Ativo). 

 
              Ninguém consegue se concentrar com firmeza simplesmente 
por se entregar a esse mister por alguns minutos na semana, isto é, só o 
fazendo durante a reunião mediúnica. No dia a dia, é necessário adquirir 
a habitualidade de pensamentos positivos, de momento de meditação, 
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etc. Quando a mensagem acima se expressa “que a concentração deve 
ser um estado habitual da mente em Cristo”, ela se refere a nossa 
vivência equilibrada, aos nossos hábitos diários. Ora, André Luiz, no 
livro "No Mundo Maior", esclarece-nos que incorporamos no nosso modo 
de ser os atos psíquicos repetidos. Assim, pelo hábito de se irritar, torna-
se a pessoa sempre irritadiça, de modo automático, até ante as mais 
insignificantes ocorrências.  
 
               Assim também acontece com o hábito da agressividade, do 
descambar para conversas negativas e até do automático impulso às 
criticas,se se habitou a ser crítico contumaz. Desse modo, na ocasião do 
relaxamento da mente, são essas habitualidades, arquivadas no  
subconsciente, que passam automaticamente para a consciência. No 
caso reportado por Otília Gonçalves, os que emitiram pensamentos de 
dúvida e mofa, sem razão plausível, têm naturalmente esses hábitos na 
vida diária. 
 
              Os participantes da reunião mediúnica, além de procurar 
renovar-se por ações meritórias, necessitam criar bons hábitos, estudo 
sério, leitura nobre, cultivo sistemático de conversações positivas, 
aspirações elevadas, etc. Devem empreender esforços para modificar 
os hábitos malsãos por outros edificantes, descondicionando- se da 
rotina mental negativa e perniciosa que se transforma em cacoetes 
psíquicos de difícil erradicação. Daí, a razão da expressão de Manoel 
Philomeno de Miranda : 

 A CONCENTRAÇÃO DEVE SER UM ESTADO HABITUAL DA 
MENTE EM CRISTO E NÃO UMA SITUAÇÃO PASSAGEIRA 
JUNTO AO CRISTO. 

 
B . MOVIMENTOS ANTIMEDIÚNICOS  

                

               Infelizmente e incompreensivelmente surgem, de quando em 
vez, movimentos antimediúnicos no meio espírita. Conheço uma 
instituição que, influenciada por essas ideias estranhas, suspendeu sua 
reunião mediúnica. A Espiritualidade maior tem-se referido com tristeza 
a esses movimentos. O Espírito Manoel Philomeno de Miranda, por 
exemplo, através da mediunidade de Divaldo Pereira Franco, é portador 
de orientação de Bezerra de Menezes, o qual esclarece que, além de 
outras finalidades,  
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 (...) as sessões práticas ou mediúnicas do Espiritismo 

assumem, igualmente, a função consoladora, pelo lenir de 
saudades e diminuir de dores que propiciam, através do 
abençoado intercâmbio espiritual, não somente da Entidades 
Veneráveis, como daqueles que sofrem, ensinando pela dor a 
correta vivência do amor.   

E ADVERTE: 

 

 De tempos em tempos, amiudadas vezes, surgem movimentos 
antimediunistas entre respeitáveis estudiosos e obreiros da 
Doutrina Espírita, que então sofrem inspiração negativa.                     
As Entidades perversas, que se veem desmascaradas, 
desmanchadas suas tramas e conluios nefastos através da 
mediunidade digna, combatem, sistematicamente, esta porta de  
serviços, tentando cerrá-la (...).                                                             

 Inspirados, portanto, por mentes perturbadoras, ociosas, 
vingativas de diversos gamas, surgem companheiros ciosos da 
preservação do patrimônio doutrinário, investindo contra as 
reuniões mediúnicas.                                                                

 Alguns alegam excesso de animismo, outros exageros no 
mediunismo, mais outros que esse período está superado (...) 
(Livro, Nas Fronteiras da Loucura, capítulo 16, Considerações 
Sobre Sessões Mediunicas).  

 
              Vemos, pois, que a tese tem suas raízes nas organizações das 
sombras, que articulam clichês, captados por alguns. Através da 
mediunidade de Francisco Cândido Xavier, André Luiz também se 
reporta sobre o assunto : 
 

 Por outro lado, espiritualistas distintos julgam-se no direito de 
hostilizar-lhe os serviços e impedir-lhe a eclosão, encarcerando-
lhe os supostos perigos, como se eles próprios não estivessem 
assimilando, por via mediúnica, as correntes mentais intuitivas, 
contendo interpretações particulares das inteligências 
desencarnadas que os assistem. (Livro, Evolução em Dois 
Mundos, capítulo 17, Mediunidade e Corpo Espiritual, item 
Mediunidade e Vida). 
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              É claro que toda atividade humana tem os seus percalços e 
mesmo dificuldades, se não for bem-feita. Deve-se acabar com a 
medicina em face de seus percalços ou isoladas faltas ocorridas? 
Fechar os hospitais pela ocorrência das infecções hospitalares? Acabar 
com a indústria pelos riscos e acidentes verificados?  
 
              Allan Kardec argumenta nesse sentido. Reconhece que certos 
inconvenientes possam ocorrer na prática mediúnica, mas isso não deve 
ser argumento para desprezá-Ia, como o médico não abandona a 
medicina pelos riscos que possam surgir. Se há ocorrência de 
animismo, excessos mediúnicos, etc., isso decorre da responsabilidade 
dos participantes, sobretudo dos dirigentes, muitas vezes 
desinformados, que se dedicam a tal empreendimento desafinados de 
conhecimentos doutrinários adequados e de vivência evangélica no dia 
a dia. É o mesmo que alguém aventurar-se a praticar trabalho de 
eletricista, sem as bases de conhecimento do fenômeno elétrico. 
 
              Não se pode fazer a assistência aos desencarnados 
necessitados na própria Espiritualidade, sem o concurso de médiuns, do 
elemento encarnado? Essa pergunta foi feita a Kardec, a Emmanuel e a 
André Luiz. Todos eles abonaram a participação do elemento encarnado 
no socorro aos infelizes do plano espiritual, conforme trechos 
anteriormente transcritos neste capítulo. Entretanto, ressaltamos aqui, 
adicionalmente,a resposta do Instrutor Espiritual à pergunta sobre o 
assunto formulada por André Luiz, na obra "Os Mensageiros"  
 

 (...) o serviço de socorro é mais eficiente ao contato das forças 
magnéticas dos irmãos que ainda se encontram envolvidos nos 
círculos carnais (...) consolam-se com o nosso auxílio (dos 
benfeitores), mas o calor humano está cheio dum magnetismo de 
teor mais significativo para eles. (...). Por isso, o trabalho de 
cooperação, em templos dessa espécie, oferece proporções que 
você, por agora, não conseguiria imaginar. (Livro, Os 
Mensageiros, capítulo 48, Pavor da Morte). 

              É digno de nota o que está registrado na obra "Nos Domínios 
da Mediunidade". André Luiz, acompanhado do Instrutor Espiritual 
(Áulus), em visita de aprendizagem a uma casa espírita, penetrou no 
prédio e se dirigiu a um "reduto íntimo" onde ocorrem as reuniões 
mediúnicas. Ao atravessar o salão de reuniões públicas, observou ali 
estacionado um grupo de infelizes desencarnados. Nessa ocasião, nada 
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perguntou ao Instrutor a respeito. Passados alguns minutos, inicia-se a 
reunião mediúnica. André observa que aquelas Entidades sofredoras e 
perturbadas que estavam estacionadas no salão de reuniões públicas 
agora se postavam diante da assembléia mediúnica, formando legiões. 
Tão logo um colaborador da equipe espiritual franqueou-lhes acesso aos 
trabalhos, as Entidades se aglomeravam em redor da equipe mediúnica.  

 (...) quais mariposas inconscientes, rodeando grande luz. 
Vinham bulhentas, proferindo frases desconexas ou exclamações 
menos edificantes, entretanto, logo que atingidas pelas 
emanações espirituais do grupo, emudeciam de pronto, qual se 
fossem contidas por forças que elas próprias não conseguiam 
perceber. (Livro, Nos Domínios da Mediunidade, capítulo 4, Ante 
o Serviço).   

               Perguntado a Áulus a respeito, esse esclareceu que:  

 São almas em turvação mental, que acompanhavam parentes, 
amigos ou desafetos às reuniões públicas da instituição, e que se 
desligam deles quando os encarnados se deixam renovar pelas 
ideias salvadoras (....). Algumas delas, rebeladas, fogem dos 
templos de oração (...) outras, demoram-se no local das 
predicações (...).  (Livro, Nos Domínios da Mediunidade, capítulo 
4, Ante o Serviço). 

            Logo a seguir, inicia-se o trabalho mediúnico propriamente dito, 
com as respectivas incorporações e doutrinações, quando Espíritos 
das mais variadas situações são atendidos. 

 
              Ora, isso põe por terra o principal argumento dos 
antimediúnicos de que basta a reunião pública para evangelizar e 
resgatar os obsessores. Como se vê, pelos dados contidos na obra "Nos 
Domínios da Mediunidade", fica claro que, na reunião pública, ocorre 
labor preliminar, seguido do complexo trabalho da reunião de 
desobsessão. 
 
               Por aí se vê a importância das reuniões mediúnicas no auxílio 
aos desencarnados sofredores, sobretudo na desobsessão, 
desempenhando um grande papel no conjunto das atividades da casa 
espírita. André Luiz, referindo-se à reunião de desobsessão, coloca ser 
ela imprescindível na assistências às vítimas da desorientação 
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espiritual, enfatizando, inclusive, ter papel importante na própria defesa 
da instituição. 

 

              Eis o texto constante da obra "Desobsessão" 

 Nenhuma instituição de Espiritismo (diz ele nenhuma) pode, a 
rigor, desinteressar-se por esse trabalho, imprescindível à 
higiene, harmonia, amparo e restauração da mente humana (...). 
Cada templo espírita DEVE E PRECISA possuir sua equipe de 
desobsessão, quando não seja para socorrer as vítimas da 
desorientação espiritual que lhe rondam as portas, para DEFESA 
E CONSERVAÇÃO de si mesma. (Livro, Desobsessão, 
introdução, Desobsessão) .   

              Para concluir, afirmamos que a casa espírita deve ter sua 
reunião mediúnica de assistência aos necessitados desencarnados, 
sobretudo a de DESOBSESSÃO.  Porém, alertamos que deve preparar 
bem sua equipe para o mister, integrando-se nos conhecimentos 
doutrinários, tratando da melhoria da psicosfera e, principalmente, da 
harmonização vibratória dos componentes. É de significativa importância 
a influência moral dos participantes. Ambiente em que haja o 
mundanismo, a maledicência, o ciúme, a vaidade, a rivalidade e demais 
práticas conflitantes com os princípios evangélicos, constitui empecilho 
para um trabalho sério de desobsessão. 

               Allan Kardec, no capítulo XIX de "O Livro dos Médiuns", 
enfatiza que as reuniões espíritas, para obter bons resultados, precisam 
revestir-se de condições especiais. Mais adiante, no item 330, adverte 
que uma reunião não estará livre de Espíritos enganadores, ainda 
mesmo que sob o abrigo de um bom objetivo e qualidade de seus 
médiuns, a não ser que apresente "condições favoráveis".  

 

VIII- ESTUDO DA OBSESSÃO NAS OBRAS 

 

              Neste item trazemos algumas anotações que o MIGUEL fazia 
em cadernos.Tivemos acesso a alguns. Esse procedimento era por ele 
utilizado para pesquisa de estudo. Sabemos que nas obras podem 
haver outras fontes que tratam desses assuntos e que o MIGUEL 
possuía outros cadernos de fontes de pesquisa, mas retratamos aqui o 
início deste inesgotável assunto de estudo.   
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1. OBRAS DE ALLAN KARDEC 
 

A. A obsessão em “O LIVRO DOS ESPÍRITOS” 
 

 Capítulo IX – Da Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal , 
questões 456 a 557 . 

 
B. A obsessão em  “O LIVRO DOS MÉDIUNS” 

 
 Capítulo XXIII – Da Obsessão  
 
C. A obsessão em “O EVANGELHO SEGUNDOO ESPIRITÍSMO” 

 
 Capítulo X – item 6 -  Reconciliar-se com os adversários 
 
 Capítulo XII – item 6 – Os inimigos desencarnados 
 
 Capítulo XXVIII – item 9 – Prece para os médiuns  
 
 Capítulo XXVII – item 81 – Prece pelos obsidiados  
 

 
D. A obsessão em “O CÉU E O INFERNO” 

 
 1ª parte, capítulo IX- itens 20, 21 – Os demônios segundo o 

espiritismo.  
 
 1ª parte, capítulo X – Intervenção dos demônios nas modernas 

manifestações 
 

  
E. A obsessão em “A GÊNESE” 

 
 Capítulo XIV - itens 45 a 49 – Obsessões e Possessões  

 
 Capítulo XV – item 35 – Possessos 

 
F. A obsessão em “O QUE É O ESPIRITISMO” 

 
 Capítulo I – Loucura, suicídio e obsessão  
 
 Capítulo II – itens 70, 71, 76 e 78 – Escolhos da mediunidade 
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G. A obsessão em “OBRAS PÓSTUMAS” 

 
 Primeira parte – Da obsessão e da possessão – itens 56, 57 e 

59 
 
 

H. A obsessão em “REVISTA ESPÍRITA”  
 

              A Revista Espírita, fonte com muitos artigos sobre o tema, de 
abordagem geral e ou específica, edição da FEB, registra em seu índice 
geral 66 artigos que tratam deste assunto. Para facilitar a pesquisa de 
estudo, organizamos os itens das anotações do Miguel, conforme o 
índice geral da edição da FEB, e colocamos o número da página 
referente à primeira edição.    
 

1- Obsessão Geral  
 
 Causas e meio de combater – janeiro de 1863; p. 13 – fevereiro 

de 1863; p. 57- maio de 1863; p. 187.   
 Consequências da obsessão no organismo físico – janeiro 

1865; p.35.  
 Cura obsedada de Marmande – junho de 1864; p. 228 
 Cura pela prece – março de 1864; p. 113 
 Loucura – fevereiro de 1866; p. 62 
 Reunião em Bordeaux e um caso – dezembro de 1862; p. 491 
 Subjugação – setembro de 1858; p. 403 
 

2- Obsessão Coletiva 
  
 Crianças vitimadas – abril de 1862; p. 157 
 Fatores que favorecem – abril de 1862; p. 161 
 Morzine, Sabóia – abril de 1862; p. 156  
 Georges – abril de 1862; p. 158  
 

3- Obsessão Moral   
 
 Obsessão física – junho de 1864; p. 231 
 

4- Obsessão Ordinária   
 
 Magnetizador Espírita – dezembro de 1862; p. 498 
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5- Obsessão Simulada  
 
 Comunicação com os Espíritos – janeiro de 1869; p. 55 
 

6- Obsessão Tenaz  
 
 Provação – dezembro de 1862; p. 498 

 
 

2.  OBRAS DE MANOEL PHILOMENO DE MIRANDA  
 
Obs: Os números das páginas podem variar, segundo a edição da 
obra.Organizamos as anotações do MIGUEL, conforme quadro 
esquemático da obra “ A OBSESSÃO: INSTALAÇÃO E CURA”, 
organizada por Adilton Pugliese  

 
A.  Obra “Nos Bastidores da Obsessão” 

 
 Obsessão: flagício social, pp. 7 a 13  
 Obsessão e pesquisas psíquicas, pp. 15 a 20 
 Perante obsessores, pp. 36 a 39 
 Perante obsidiados, pp. 39 a 41 
 Mediunidade socorrista, pp. 41 a 44 
 

      B. Obra “Nas Fronteiras da Loucura” 
 
 Analise da obsessão: simples, fascinação e subjulgação, pp. 9 

a 17 
 Obsessões especiais, pp. 34 a 36 
 Recepção da idéia, intercâmbio mental e reflexos, pp. 10 a 13 
 Terapia, pp. 17 a 18 
 

C. Obra “Grilhões Partidos” 
 
 O obsessor, o obsidiado, grupo familiar, pp. 17 a 24 
 A equipe, pp. 13 a 17 
 A alienação e a missão do Espiritismo, pp. 7 a 10 
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3.  OBRAS DE ANDRÉ LUIZ   

 

Obs. Conforme as anotações do Miguel, buscamos organizá-
las, utilizando a obra “PRONTUÁRIO DE ANDRÉ LUIZ”, de 
Ney da Silva Pinheiro.  

 

A. Obra “Nosso Lar” 

 Obsessão de nascituros, capítulo 46  

 Obsessão logo após a desencarnação, capítulos 34 e 43 

 

B. Obra “Os Mensageiros” 

 Obsessão e desenvolvimento mental da humanidade, capítulo 5 

 Obsessão e obsessores, capítulos 23, 38, 46 e 50. 

 

C. Obra “Missionários da Luz” 

 Obsessão de nascituros, capítulos 13 e 15. 

 Obsessão e Obsessores, capítulo 5. 

 Obsessão em templos religiosos, capítulos 5 e 10 

 Obsessores, afastamento forçado, capítulos 5 e 18.  

 

D. Obra “Obreiros da Vida Eterna 

 Obsessão e loucura, capítulo 2. 

 Obsessão e obsessores, capítulo 2 

 

E. Obra “No Mundo Maior” 

 Obsessão e alcoolismo, capítulo 14 

 Obsessão e Loucura, capítulos 3, 7, 16 e 18 

 Obsessão e obsessores, capítulos 3, 4, 7 e 8 

 Obsessão logo após a desencarnação, capítulo 10 
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 Obsessão recíproca entre encarnados, capítulo 10 

 

F. Obra “Libertação” 

 Obsessão durante o sono, capítulos 6 e 16 

 Obsessão e obsessores, capítulos 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 
15, 16 e 17 

 Obsessão em templos religiosos, capítulo 9 

 Obsessão por inveja, capítulo 16 

 Obsessão recíproca entre desencarnados, capítulo 12 

 Obsessores, afastamento, capítulo 16 

 Auto-obsessão, capítulo 11 

 

G. Obra “Entre a Terra e o Céu” 

 Obsessão durante o sono, capítulo 5 

 Obsessão e complexo de culpa, capítulos 3 e 4 

 Obsessão e Obsessores, capítulos 3 e 5. 

 Obsessores, afastamento, capítulos 3 e 23 

 

H. Obra “Nos Domínios da Mediunidade” 

 Obsessão e alcoolismo, capítulos 15 e 21 

 Obsessão e animismo, capítulo 22 

 Obsessão e obsessores, capítulos 3, 6, 9, 13, 16, 18, 19 e 24. 

 Obsessão em templos, capítulos 4, 16 e 18. 

 Obsessão entre encarnados, capítulo 19 

 Obsessão recíproca entre encarnados e desencarnados, 
capítulo 14. 

 Obsessão afastamento, capítulo 23.  

 

I. Obra “Ação e Reação” 
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 Obsessão e figuras de demônios, capítulo 4 

 Obsessão, processo, capítulo 8 

 

J. Obra “Evolução em Dois Mundos” 

 Obsessão de nascituros, capítulo 15 

 Obsessão e vampirismo, 1ª parte, capítulo 15 

 

K. Obra “Sexo e Destino” 

 Obsessão e obsessores, 1ª parte, capítulos 1, 6  e  2ª parte, 
capítulos  3, 4, 5, 6 e 14. 

 

L. Obra “Estude e Viva” 

 Auto-obsessão, capítulo 28 
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