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Definição de Espírito

◦ Que definição se pode dar dos Espíritos?
◦ “Pode dizer-se que os Espíritos são os

seres inteligentes da criação. Povoam
o Universo, fora do mundo material.”

◦ Que sucede à alma no instante da morte?
◦ “Volta a ser Espírito, isto é, volve ao mundo dos Espíritos, donde se apartara

momentaneamente.”
(ALLAN KARDEC. O Livro dos Espíritos, perg. 76 e 149)



Somos Espíritos reencarnados

◦ “A reencarnação é a volta da alma ou Espírito à vida corpórea, mas
em outro corpo especialmente formado para ele e que nada tem
de comum com o antigo.”

(ALLAN KARDEC. O Evangelho Segundo o Espiritismo, cap. 4, item 4)



Influenciações espirituais

◦ Veem os Espíritos tudo o que fazemos?
◦ “Podem ver, pois que constantemente vos rodeiam. Cada um, porém, só vê

aquilo a que dá atenção. Não se ocupam com o que lhes é indiferente.”

◦ Influem os Espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos?
◦ “Muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto, que, de ordinário, são

eles que vos dirigem.”
(ALLAN KARDEC. O Livro dos Espíritos, perg. 456 e 459)



O que é obsessão?

◦ “A obsessão é a ação persistente
que um Espírito mau exerce sobre
um indivíduo. Apresenta caracteres
muito diversos, desde a simples
influência moral, sem perceptíveis
sinais exteriores, até a perturbação
completa do organismo e das
faculdades mentais.”

(ALLAN KARDEC. O Evangelho Segundo 
Espiritismo, cap. 38, item 8)



Quem é  o obsessor?

◦ Não é um monstro saído das trevas.
◦ Não é um ser diferente que só vive de crueldades, nem um

condenado sem remissão pela Justiça Divina.
◦ O obsessor é uma pessoa como nós.
◦ Não é um ser estranho a nós. Pelo contrário, é alguém que se

privou de nossa intimidade, por vezes com estreitos laços afetivos.
◦ É alguém, talvez, a quem amamos outrora. Ou um ser

desesperado pelas crueldades que recebeu de nós...
◦ O obsessor é um irmão, a quem os sofrimentos e desenganos

desequilibraram, certamente com a nossa participação.
(SUELY C. SCHUBERT. Obsessão/Desobsessão, Primeira Parte, cap. 6)



Onde começa a obsessão?

◦ “Pensamentos e estados emocionais
negativos criam zonas mórbidas em
nosso campo mental, facultando a
inoculação de pensamento alheio, que,
virulento [...], age em nós como se
fora uma afecção mental, instalando-se
em decorrência o processo obsessivo.”

(SUELY C. SCHUBERT. Obsessão/Desobsessão, 
Primeira Parte, cap. 6)



Possíveis sinais

◦ Dificuldade de concentrar em motivos otimistas.
◦ Ausência de ambiente íntimo para elevar os sentimentos em oração ou

concentrar-se em leitura edificante.
◦ Indisposição inexplicável, tristeza sem razão aparente e pressentimento de

desastre imediato.
◦ Pessimismo maldoso, desleal.
◦ Irritações surdas, queixas, exageros de sensibilidade e aptidão para condenar

quem não tem culpa.
◦ Interpretação forçada de fatos e atitudes suas ou dos outros, que você sabe não

corresponder a realidade.
◦ Hiperemotividade ou depressão.
◦ Ânsia de investir no papel de vítima.
◦ Automartírio.
◦ Teimosia em não aceitar que haja influenciação espiritual consigo.



Qual o modo de ação do obsessor?

◦ O exemplo do Rádio
◦ O rádio é projetado para que de acordo com o modo que mudamos de

estação, no seletor do rádio, passamos a sintonizar a onda referente à
emissora que queremos, no emaranhado das ondas existentes no espaço. (...)
◦ A uma simples vibração de nosso ser, a um pensamento emitido, por mais

secreto que pareça, evidenciamos de imediato a faixa vibratória em que nos
situamos, que terá pronta repercussão naqueles que estão na mesma
frequência vibracional. Assim, atrairemos aqueles que comungam conosco e
que se identificam com a qualidade de nossa emissão mental.”

(SUELY C. SCHUBERT,  Obsessão/Desobsessão, Primeira Parte, cap. 6)



Quais as consequências da obsessão?

◦A obsessão, em seus vários estágios, se não
tratada devidamente pode levar a:
◦ Loucuras
◦ Suicídios
◦ Desencarnações prematuras
◦ Desequilíbrios familiares
◦ Doenças físicas

◦ “Por vezes acontece que a subjugação avulta até ao ponto de paralisar a
vontade do obsidiado [...]. Aí, principalmente, é que a intervenção de
terceiros se torna necessária, quer por meio da prece, quer pela ação
magnética.”

(ALLAN KARDEC. Obras Póstumas, primeira parte, cap. 7, item 58)



Importância
do tratamento desobsessivo

◦ “É remédio moral específico, arejando os caminhos mentais em
que nos cabe agir, imunizando-nos contra os perigos da
alienação e estabelecendo vantagens ocultas em nós, para nós e
por nós. Através da desobsessão:

◦ Desaparecem doenças-fantasma,
empeços obscuros, insucessos.
◦ Obtemos mais amplos horizontes

ao entendimento da vida e
recursos morais inapreciáveis para
agir diante do próximo, com
desapego e compreensão.”

(ANDRÉ LUIZ. Desobsessão, cap. 64)



Alguns recursos

◦ Prece
◦ “Em todos os casos de obsessão, a prece é o mais poderoso meio de que se

dispõe para demover de seus propósitos maléficos o obsessor.”
(ALLAN KARDEC. A Gênese, cap.14, item 46)

◦ Passe
◦ “O passe é uma transfusão de energias, alterando o campo celular.”

(ANDRÉ LUIZ. Nos Domínios da Mediunidade, cap. 17)

◦ O passe é doação ao paciente daquilo que o médium tem de melhor,
acrescido de fluidos dos espíritos.

◦ Água fluidificada
◦ Restaura a harmonia das células em desajustamento.



Esforço individual

◦ “A prece ajuda, a esperança balsamiza,
a fé sustenta, o entusiasmo revigora, o
ideal ilumina, mas o esforço próprio na
direção do bem é a alma da realização
esperada.”

(ANDRÉ LUIZ. Libertação, cap. 12)


