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O pesadelo do Coronel

“A visão tormentosa, mortificava-o... De inopino, não suportando o 
sonho macabro, logrou desalgemar-se do torpor que o vencia, 
levantando-se banhado por álgidos suores. Não retornou ao leito. Todo 
o dia foi-lhe desagradável. Não esquecia as cenas truanescas, os rostos, 
congestionados uns pelo ódio, patibulares outros, sem expressão, e 
mesmo após o almoço, tentando a sesta, não conseguiu o repouso que 
lhe fazia falta.”
Manoel P. de Miranda, Grilhões Partidos



Impregnação fluídica

“Nos casos de obsessão grave, o obsidiado fica como que envolto e 
impregnado de um fluido pernicioso, que neutraliza a ação dos fluidos 
salutares e os repele […]”

“Sendo o perispírito dos encarnados de natureza idêntica à dos fluidos 
espirituais, ele os assimila com facilidade, como uma esponja se 
embebe de um líquido. Esses fluidos exercem sobre o perispírito uma 
ação tanto mais direta quando, por sua extensão e irradiação, o 
perispírito com eles se confunde.”
Allan Kardec, A Gênese



Sinais de obsessão

• Quando você escuta nos recessos da mente uma ideia torturante que teima por 
se fixar, interrompendo o curso do pensamento

• Quando constante imperiosa e atuante força psíquica interferindo nos processos 
mentais

• Quando verifique a vontade sendo dominada por outra vontade que parece 
dominar

• Quando experimente inquietação crescente, na intimidade mental, sem motivos 
reais

• Quando sinta o impacto do desalinho espiritual, em franco desenvolvimento, 
acautele-se, porque você se encontra em processo imperioso e ultriz de obsessão 
pertinaz

Manuel Philomeno de Miranda, Nos Bastidores da Obsessão



Conversa com o Coronel Epaminondas

“sinto que me fará bem falar com você”

“A oração produz milagres de renovação e paz, modificando 
paisagens sombrias e fortalecendo o homem.”

“O Coronel Santamaria fitou o companheiro transformado em 
cireneu e não saberia explicar as emoções, a paz, a súbita 
satisfação que experimentava.”



Que aspectos podem ser destacados da 
conversa entre a Família Santamaria, a 

família Sobreira e Joel?



Notas importantes

“Mãos e mentes vigorosas aplicavam passes nos circunstantes, 
dilatando o entendimento, a percepção dos neófitos na palpitante 
questão, libertando-os, também, dos fluidos e miasmas perniciosos 
que os envenenavam, turbando-lhes o discernimento.”

“Em processos que tais, o tempo é muito importante, a fim de evitar-
se que surjam difíceis condicionamentos no paciente, molestas e 
complicadas lesões...”
Manoel P. de Miranda, Grilhões Partidos



“Como não há morte, a problemática se constitui apenas de 
tempo e fé. O tempo reunir-nos-á e a fé ajudar-nos-á vencê-lo.”

Manoel P. de Miranda, Grilhões Partidos


