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Conhecendo o obsessor

• Matias (baiano)

• Soldado morto em guerra

• Comandado pelo Coronel Santamaria (antes, capitão)

• 2ª Guerra Mundial (1939-1945) - Itália (1944)

• Desencarnado há 15 anos

• Sonhou com seu desencarne, solicitando dispensa do combate. Após negativa, 
suplica ao Capitão Santamaria que ajudasse mãe e irmã, o que ele atende por 
meio de uma promessa

• Após seu desencarne, identifica as deploráveis situações da mãe e da irmã, 
procurando o Capitão para tomada de contas



Causas atuais das aflições

“Interroguem friamente suas consciências todos os que são feridos no 
coração pelas vicissitudes e decepções da vida; remontem passo a 
passo à origem dos males que os torturam e verifiquem se, as mais das 
vezes, não poderão dizer: Se eu houvesse feito, ou deixado de fazer tal 
coisa, não estaria em semelhante condição.”
Allan Kardec, O Evangelho Segundo o Espiritismo



A lei de reparação

“Importante ressaltar que não é o que ou a quem devemos, mas o débito em si, 
que sempre constitui abuso e desconsideração para com a Realidade Superior que 
rege a Vida.”

Manoel P. de Miranda, Grilhões Partidos

“[...] qualquer força que você puser em circulação, no seio do espaço-tempo, 
voltará um dia a você, com os acréscimos que atrair pelo caminho.

Se você ferir alguém, ele sofrerá, e terá de refazer dolorosamente o 
equilíbrio lesado; mas você responderá pela sua cura e não será feliz 
enquanto ele não sorrir, recuperado.”

Áureo, Correio entre Dois Mundos



Comentários após o trabalho

“As considerações salutares e o estudo interessado das comunicações, 
após os trabalhos mediúnicos pelos membros da equipe, oferecem 
significativos resultados para todos. Devem-se analisar o conteúdo das 
informações, acrescentar elucidações aos pontos nebulosos, 
confabular, objetivando-se maior soma de benefícios. Médiuns e 
doutrinadores, mais facilmente, são convidados a aduzir impressões, 
emoções experimentadas, que visem a maior benefício para a melhora 
de técnicas, aprendizagem, correções necessárias.”
Manoel P. de Miranda, Grilhões Partidos



No sentido oposto... “No sentido oposto, a conversação 
vulgar, o comentário ácido, os 

apontamentos irrelevantes 
perturbam a psicosfera em que se 

demoram por algum tempo as 
Entidades em tratamento, 

permitindo a quebra das defesas 
especiais e a invasão dos Espíritos 

infelizes a cuja convivência mental os 
membros do grupo se acostumaram, 
prosseguindo as inditosas obsessões 

de que não se desejam libertar.

O término de qualquer ministério de 
desobsessão, na esfera física, de 

maneira alguma encerra os serviços 
de socorro e enfermagem espiritual.”

Manoel P. de Miranda, Grilhões Partidos



Manutenção da terapêutica espírita

“A programação especial de socorro a Ester e os 
envolvidos no caso previa dois encontros por 
semana para a desobsessão, em dias outros 
que facultassem a continuidade dos estudos 
doutrinários na Sociedade e a realização do 
Culto Evangélico no Lar.”
Manoel P. de Miranda, Grilhões Partidos



O encontro e a subjugação

“Agredi-o diversas vezes, sem que ele o percebesse... Havia, ali, outros 
mortos como eu e piores do que eu, misturados aos convidados...

“Quando a filha começou a tocar... Da idade de Josefa e tão diferente!... 
Aproximei-me e senti que ela me sentiu... Segurei-a e ela tremeu... 
Agarrei-lhe os braços e percebi que os seus ficaram nos meus braços... 
Entonteci-me e ela cambaleou... Pensei e ela atendeu... Levantei-a e 
caminhamos... Esbofeteei-o e enlouqueci de ódio, de vingança, de 
alegria, descobrindo-a louca comigo, misturados...”
Manoel P. de Miranda, Grilhões Partidos



Catarse

“— Nosso irmão Matias — elucidou, após as 
palavras iniciais —acaba de entornar o gral 
miasmático de que se intoxicava com os 
venenos que absorvia e refertava o vaso.”
Manoel P. de Miranda, Grilhões Partidos

“As amargas como as ditosas lembranças que se cultivam são 
transformadas em algemas ou asas para quem as vitaliza.” [...]


