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Responsabilidade e respeito

“Nas lides da desobsessão, é forçoso entender que benfeitores 
espirituais e amigos outros desencarnados se deslocam de obrigações 
graves da Vida Superior, a fim de assistir-nos e socorrer-nos.”
André Luiz, Desobsessão



Atrasos e ausências

“Não haja falha de serviço 
por nossa causa. Não se pode 

esquecer que o fracasso, na 
maioria das vezes, é o produto 

infeliz dos retardatários
e dos ausentes.”

André Luiz, Desobsessão



Discernimento ante imprevistos

“A hora de início das tarefas 
precisa mostrar-se austera, 
entendendo-se que o instante do 
encerramento é variável na pauta 
das circunstâncias.”
André Luiz, Desobsessão



“Aconselhável se feche disciplinarmente a porta de entrada, 
15 minutos antes do horário marcado para a abertura da 
reunião, tempo esse que será empregado na leitura 
preparatória.”
André Luiz, Desobsessão



Preparação no recinto

“Ao ocuparmos o lugar que nos é reservado, iniciemos logo a 
preparação que nos compete, através do silêncio e da meditação 
superior, da prece sincera e da concentração, a fim de que, 
alimentando as nossas mentes de forças superiores, criemos para os 
trabalhadores do Espaço o clima de harmonia que eles esperam, 
desejam e precisam.”
Martins Peralva, Estudando a mediunidade





Relembrando o caso...

• Era um enigma para os familiares, na mocidade.

• Apesar das aquisições culturais comportava-se de modo chocante.

• Crises de nervos e distúrbios circulatórios.

• Delicada cirurgia na tireoide nada mudou o quadro.

• Após o aborto, crises histéricas com súbita aversão pelo marido.

• Fenômenos de sufocação e angústia.

• Hipnóticos não surtiam efeito.

• Na casa de saúde, insulina e eletrochoque não solucionaram.

• Por tudo isso o esposo deliberou recorrer ao Espiritismo.



Estudo metódico e sério

“E por viverem repletos de tais dramas é que se impõe a todos, 
imprescindivelmente, a necessidade do estudo metódico e sério, a fim 
de que, casos que reclamam, simplesmente, amorosa ajuda a vítimas e 
verdugos, não sejam lastimavelmente confundidos com «mediunidade 
a desenvolver».”
Martins Peralva, Estudando a mediunidade



Médium em reajustamento

“É uma médium em aflitivo processo de 
reajustamento. É provável se demore ainda 
alguns anos na condição de doente 
necessitada de carinho e de amor. [...] é um 
instrumento para a criação de paciência e boa 
vontade no grupo de trabalhadores que 
visitamos, mas sem qualquer perspectiva de 
produção imediata, no campo do auxílio, de 
vez que se revela extremamente necessitada 
de concurso fraternal.”

André Luiz, Nos domínios da mediunidade



Temas em análise

• Lar: cadinho purificador

• Causas atuais e anteriores das aflições

• Aborto delituoso

• Tratamento espiritual

• Perdão


