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O Período juvenil
﹅

Que é o que motiva a mudança que se opera no caráter do indivíduo
em certa idade, especialmente ao sair da adolescência? É que o
Espírito se modifica?

﹅ “É

que o Espírito retoma a natureza que lhe e é própria e se mostra qual
era. [...]”
(ALLAN KARDEC. O Livro dos Espíritos, perg. 385.)

﹅

“[...] É também o período da imaturidade,
do desperdício de oportunidades, porque
tudo parece tão distante e farto, que os
prejuízos de tempo e produção não têm
significado profundo, dando nascimento
a futuros conflitos que necessitam ser
vencidos.”
(JOANNA DE ÂNGELIS. Vida: desafios e soluções, p. 74-75.)

As transformações e conflitos na
adolescência
﹅ “Carregando

a soma das
personalidades vividas em outras
reencarnações, a sua identificação
com o mundo atual demanda tempo
e amadurecimento, mediante os
quais pode aquilatar quem realmente
é e o que legitimamente deseja.”
(JOANNA DE ÂNGELIS. Adolescência e Vida,
cap. 5.)

O exemplo
﹅ “Quando

alguém convive com adolescente encontra-se sob a
alça de mira da sua acurada observação. Ele compara as
atitudes com as palavras, o comportamento cotidiano com os
conteúdos filosóficos, não acreditando senão naquilo que é
demonstrado, jamais no que é proposto pelo verbo. Em razão
disso, surgem os conflitos domésticos, nos quais os genitores
se dizem incompreendidos e não seguidos, olvidando-se que
são os responsáveis, até certo ponto, pelo insucesso das
suas proposições.”
(JOANNA DE ÂNGELIS. Adolescência e Vida, p. 35.)

O diálogo
﹅ “Procuremos

considerar com
mais cuidado as opiniões do
adolescente e ajudá-lo a
desenvolver uma visão crítica
da realidade, permitindo-lhe
expressar suas ideias e abrindo
nosso pensamento a ele, em
um diálogo franco e isento das
pressões ideológicas.”
(DALVA SILVA SOUZA. Os Caminhos
do Amor, p. 120.)

A convivência com os pais
﹅ “A fase da adolescência precisa [...],

não mais de sentinelas vigiando e
amparando seus passos, mas, sim,
de mútuo apoio e orientação dos
pais, no sentido de esclarecimento
espiritual e diálogo evangelizado.”
(WALTER BARCELOS. Sexo e Evolução,
p. 151.)

A obsessão juvenil
﹅ “A

fase em que o encarnado começa
a recobrar o seu passado psíquico,
[...] ao mesmo tempo que se lhe
eclodem velhas sensações e anseios,
em virtude do amadurecimento das
glândulas sexuais, também se presta
a
que
muitas
entidades
desencarnadas redescubram velhos
inimigos ou comparsas de aventuras
que tais entidades desejam perseguir.”
(CAMILO. Desafios da Educação, p. 48-49.)

O tratamento da obsessão juvenil
﹅ “Sabendo-se que o agente é um ser que pensa e age movido

por uma razão que lhe parece justa, qualquer política de
ilaqueação da honestidade torna-se improfícua, aumentando
a hostilidade e a tenacidade do perseguidor.”

(MANOEL P. MIRANDA. Nas fronteiras da loucura, p. 17-18.)

﹅Recursos

﹅ Evitar discussão inoperante;
﹅ Educar o paciente à luz do Evangelho;
﹅ Atraí-lo a ações dignificantes e de beneficência;
﹅ Estimular-lhe o hábito da oração e da leitura edificante;
﹅ Aplicar-lhe os recursos fluídicos (passe, água, prece, etc.);
﹅ Reforma íntima.

A Casa Espírita
﹅O

Espiritismo, esclarecendo a
criatura em torno da vida moral
e das relações que existem
entre os Espíritos e a obsessão,
combatendo-lhe, ao menos,
neste capítulo, algumas das
suas causas, que são os vícios.
(MANOEL P. MIRANDA. Roteiro de
Libertação, p. 117.)

A Mocidade Espírita
﹅ “Adentrando-se

pelos postulados da
religião espírita, o adolescente
dispõe de um arsenal valioso de
informações para uma crença
racional, que enfrenta o materialismo
na sua estrutura, usando os
mesmos argumentos que a ciência
pode oferecer, ciência que, por sua
vez, é, também, a Doutrina Espírita.”
(JOANNA DE ANGELIS. Adolescência e Vida,
p. 106-107.)

O trabalho na caridade
﹅ Por que meio podemos neutralizar

a influência dos maus Espíritos?

﹅“Praticando o bem e pondo em Deus

toda a vossa confiança, repelireis a
influência dos Espíritos inferiores e
aniquilareis o império que desejem
ter sobre vós. [...]”

(ALLAN KARDEC. O Livro dos Espíritos,
perg. 469.)

