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DIZ-ME O QUE PENSAS QUE TE 
DIREI COM QUEM ANDAS

Allan Kardec
A Revista Espírita julho de 1859
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O LIVRO DOS MÉDIUNS 
Capítulo XXIII- Da obsessão

• 242. A obsessão é um dos maiores escolhos* 
da mediunidade e também um dos mais 
frequentes. Por isso mesmo, nunca serão 
demais os esforços que se empreguem para 
combatê-la, visto que, além dos 
inconvenientes pessoais que acarreta, é um 
obstáculo absoluto à excelência e à 
veracidade das comunicações

*obstáculo, perigo
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O QUE É A OBSESSÃO?
• É o domínio que alguns Espíritos logram 

adquirir sobre certas pessoas. Nunca é 
praticada senão pelos Espíritos inferiores, que 
procuram dominar. Se chegam a dominar, 
identificam-se com o Espírito deste e o 
conduzem como se fora verdadeira criança

• Os bons Espíritos nenhum constrangimento 
infligem. Aconselham, combatem a influência 
dos maus e, se não os ouvem, retiram-se.
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O QUE É A OBSESSÃO?
• CHICO XAVIER (LIÇÕES DE SABEDORIA)
“Emmanuel esclarece-nos sempre que a 

obsessão é uma ocorrência partilhada. A 
vontade é uma alavanca de alto poder e 
não pode ser totalmente manejada, em 
nós, por outrem, seja por um amigo 
encarnado ou desencarnado, sem o 
nosso consentimento.”
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OBSESSÃO SIMPLES

• Quando um Espírito malfazejo se impõe a um 
médium, intromete-se contra a sua vontade 
nas comunicações que ele recebe, o impede 
de se comunicar com outros Espíritos e se 
apresenta em lugar dos que são evocados.
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OBSESSÃO SIMPLES

• Ninguém está obsidiado pelo simples fato de ser 
enganado por um Espírito mentiroso. 

• Pode-se ser enganado, sem estar obsidiado. 
• O melhor médium se acha exposto a isso, sobretudo, no 

começo.
• A obsessão consiste na tenacidade de um Espírito, do 

qual não consegue desembaraçar-se a pessoa sobre 
quem ele atua.

• Na obsessão simples, o médium sabe muito bem que se 
acha presa de um Espírito mentiroso
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OBSESSÃO SIMPLES

• O médium reconhece sem dificuldade a fraude 
e, como se mantém vigilante, raramente é 
enganado. 

• Este gênero de obsessão é, portanto, apenas 
desagradável e não tem outro inconveniente, 
além do de opor obstáculo às comunicações que 
se desejara receber de Espíritos sérios, ou dos 
afeiçoados.
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FASCINAÇÃO

• Tem conseqüências muito mais graves. 
• É uma ilusão produzida pela ação direta do 

Espírito sobre o pensamento do médium e 
que, de certa maneira, lhe paralisa a sua 
capacidade de julgar as comunicações.

• O médium não acredita que esteja sendo 
enganado; o Espírito lhe inspira uma 
confiança cega
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FASCINAÇÃO
• O Espírito dirige a pessoa que ele conseguiu 

dominar.
• É esperto, astucioso, hipócrita.
• Se impõe à vítima com a máscara da falsa 

virtude
• Caridade, humildade e amor servem como que 

de carta de crédito, porém, através de tudo 
isso, deixa passar sinais de inferioridade, que 
só o fascinado é incapaz de perceber.
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FASCINAÇÃO

• O que o fascinador mais teme são as pessoas 
que vêem claro. Daí o consistir a sua tática, 
quase sempre, em inspirar ao seu intérprete o 
afastamento de quem quer que lhe possa 
abrir os olhos (isolamento).

• Entrevista do Sr. Girard de Codemberg (RE 
abr/59,p.158)
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SUBJUGAÇÃO

• É uma opressão que paralisa a vontade 
daquele que a sofre e o faz agir contra a sua 
vontade. 

• Numa palavra: o paciente fica sob um 
verdadeiro jugo*.

*canga de bois; forca romana onde passavam os inimigos 
derrotados; opressão material ou moral
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SUBJUGAÇÃO

• MORAL: o subjugado é constrangido a tomar 
resoluções muitas vezes absurdas e 
comprometedoras que, por uma espécie de ilusão, 
ele julga sensatas: é uma espécie de fascinação

• CORPORAL: o Espírito atua sobre os órgãos 
materiais e provoca movimentos involuntários. Ex: 
No médium escrevente, por uma necessidade 
incessante de escrever, ainda nos momentos 
menos oportunos. 
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POSSESSÃO
• Há possessão? No Livro dos Médiuns, Kardec disse que 

não -241-
• Kardec muda seus conceitos (RE 1862/dez e 

63/jan,fev,abr,mai; GEN)- “O paroxismo* da subjugação 
é vulgarmente chamado de possessão”

• Na obsessão, o Espírito age exteriormente com a ajuda 
de seu perispírito, que se identifica com o do encarnado; 
este último se encontra então como numa rede e 
constrangido a agir contra a sua vontade

* Extrema intensidade de uma doença, de uma paixão, de um sentimento. (Sin.: auge, apogeu, culminância.)

15



POSSESSÃO

• Na possessão, em lugar de agir exteriormente, o 
espírito livre se substitui, por assim dizer, ao Espírito 
encarnado, (...) sem contudo, que este o deixe 
definitivamente, o que não pode ocorrer senão na 
morte. A possessão é sempre temporária e 
intermitente, porque um Espírito desencarnado não 
pode tomar definitivamente o lugar de um Espírito 
encarnado tendo em vista que a união molecular do 
perispírito e do corpo não se opera senão no 
momento da concepção
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POSSESSÃO

•  O Espírito, na posse momentânea do corpo, 
dele se serve como dele próprio; fala por sua 
boca, vê pelos seus olhos, age com os seus 
braços, como o faria quando vivo

• Na obsessão é sempre o fato de um Espírito 
malfazejo. 

• A possessão pode ser o fato de um bom Espírito. 
A Gênese cap. 24-itens 47a49

• André Luiz usa o termo “Incorporação”
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• A obsessão, de qualquer grau, sendo sempre 
efeito de um constrangimento e este não 
podendo jamais ser exercido por um bom 
Espírito, segue-se que toda comunicação dada 
por um médium obsidiado é de origem 
suspeita e nenhuma confiança merece. Se 
nelas alguma coisa de bom se encontrar, 
guarde-se isso e rejeite-se tudo o que for 
simplesmente duvidoso.
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CARACTERÍSTICAS DA OBSESSÃO

1) persistência de um Espírito em se comunicar, 
queira ou não o médium, pela escrita, audição, 
tiptologia, etc., opondo-se a que outros 
Espíritos o façam;

2) ilusão que, não obstante a inteligência do 
médium, o impede de reconhecer a falsidade e 
o ridículo das comunicações que recebe;
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3) crença na infalibilidade e na identidade 
absoluta dos Espíritos que se comunicam e 
que, sob nomes respeitáveis e venerados, 
dizem coisas falsas e absurdas;

4) confiança do médium nos elogios que lhe 
fazem os Espíritos que se comunicam por ele;

5) tendência a se afastar das pessoas que podem 
lhe fazer advertências úteis;

CARACTERÍSTICAS DA OBSESSÃO
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6) levar a mal a crítica sobre as comunicações 
que recebe;

7) necessidade incessante e inoportuna de 
escrever;

8) qualquer constrangimento físico que lhe 
domina a vontade e o força a agir ou falar 
contra a sua vontade

9) ruídos e desordens constantes ao redor do 
médium, que é sua causa ou objeto.

CARACTERÍSTICAS DA OBSESSÃO
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SER MÉDIUM É PERIGOSO?

• Regra geral: 
   Todo aquele que recebe más comunicações 

espíritas, escritas ou verbais, está sob uma má 
influência; 

    essa influência se exerce sobre ele escreva ou 
não escreva, isto é, seja ou não médium, 
acredite ou não acredite.
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SER MÉDIUM É PERIGOSO?

• Em resumo
    O perigo não está no Espiritismo em si, uma vez que ele 

pode, ao contrário, servir de controle e nos preservar do 
perigo que corremos constantemente e sem o nosso 
conhecimento. O perigo está na orgulhosa propensão de 
certos médiuns, que acreditam ser, levianamente, 
instrumentos exclusivos dos Espíritos superiores, e na 
espécie de fascinação que não lhes permite 
compreender as bobagens de que são intérpretes.

• Façamos uma comparação... LM 23/244
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CAUSAS DA OBSESSÃO item 245/246

1. Vingança
2. Simples desejo de fazer o mal
3. Fazer com que os outro sofram, como ele está 

sofrendo
4. Prazer de atormentar
5. Ódio
6. Inveja do bem
7. Sentimento de covardia
8. Obsessor sem maldade (sofistas)
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MEIOS DE COMBATER A OBSESSÃO 
SIMPLES

• Os meios de combater a obsessão variam 
conforme o caráter com que ela se reveste. 

• O perigo não existe quando é um médium 
bem esclarecido que identifica as suas 
relações com um Espírito mentiroso.
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MEIOS DE COMBATER A OBSESSÃO 
SIMPLES

Duas coisas essenciais a se fazer nesse caso: 
• provar ao Espírito que não se é iludido e que 

lhe é impossível enganar;
• cansar-lhe a paciência ao se mostrar mais 

paciente do que ele. 
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MEIOS DE COMBATER A OBSESSÃO 
SIMPLES

Às vezes isso nem sempre é suficiente e pode 
ser demorado, porque há os que são teimosos 
e, para eles, meses e anos nada significam. 

• O médium deve fazer um apelo fervoroso ao 
seu bom protetor, assim como aos bons 
Espíritos que lhe são simpáticos

• Passe misto
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MEIOS DE COMBATER A OBSESSÃO 
SIMPLES

Com respeito ao Espírito obsessor: 
• é preciso tratá-lo com firmeza, mas com 

benevolência
• vencê-lo por bons comportamentos
• orando por ele.
• a princípio zombará disso, mas, mostrando-lhe o 

caminho da moral, acabará por se emendar. 
• É uma tarefa de conversão
• Interromper toda comunicação
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MEIOS DE COMBATER A FASCINAÇÃO

• A única coisa a fazer é convencer a pessoa de 
que está enganada e conduzir sua obsessão 
para o caso simples; mas isso nem sempre é 
fácil, e algumas vezes é até impossível.

• Ninguém pode curar um doente que se 
obstina em conservar sua doença e nela se 
compraz.
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MEIOS DE COMBATER A SUBJUGAÇÃO
• A subjugação corporal tira do obsidiado a energia 

necessária para dominar o mau Espírito obsessor
• É preciso a intervenção de uma terceira pessoa, 

agindo pelos PASSES
• Essa pessoa deve tomar ascendência sobre o 

Espírito (ascendência moral) – imposição da sua 
vontade (Grupos mediúnicos)

• Procurar um médium de confiança e seguir os 
conselhos de um Espírito superior ou de seu anjo 
guardião
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O Evangelho segundo o Espiritismo
cap.28/81

A cura das obsessões graves requer muita paciência, 
perseverança e devotamento. Exige também tato e 
habilidade, a fim de encaminhar para o bem 
Espíritos muitas vezes perversos, endurecidos e 
astuciosos, porquanto há os rebeldes ao extremo. 

Na maioria dos casos, temos de nos guiar pelas 
circunstâncias. Qualquer que seja, porém, o caráter 
do Espírito, nada se obtém, é isto um fato 
incontestável pelo constrangimento ou pela 
ameaça. 

Toda influência reside no ascendente moral.
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O Evangelho segundo o Espiritismo
cap.28/81

Outra verdade igualmente comprovada pela experiência 
tanto quanto pela lógica, é a completa ineficácia dos 
exorcismos, fórmulas, palavras sacramentais, amuletos, 
talismãs, práticas exteriores, ou quaisquer sinais 
materiais.

A obsessão muito prolongada pode ocasionar desordens 
patológicas e reclama, por vezes, tratamento simultâneo 
ou consecutivo, quer magnético, quer médico, para 
restabelecer a saúde do organismo. Destruída a causa, 
resta combater os efeitos.
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Algumas respostas
1. Por que alguns médiuns não podem se desembaraçar 

dos Espíritos maus que se ligam a eles e como os bons 
Espíritos que chamam não são poderosos o suficiente 
para afastar os outros e se comunicar diretamente?

• “Não é o poder que falta ao bom Espírito; muitas vezes 
é o médium que não é forte o bastante para 
possibilitar esse auxílio; sua natureza se presta melhor 
a algumas relações; seu fluido se identifica antes com 
um Espírito do que com um outro; é o que dá um 
grande domínio àqueles que querem abusar disso.”
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Algumas respostas
2. Entretanto, nos parece que há pessoas muito 

merecedoras, de uma moralidade irrepreensível, que 
não conseguem se comunicar com os bons Espíritos.

• “Isso é uma prova, e quem vos diz, aliás, que não tem 
o coração maculado por um pouco de mal? Que o 
orgulho não domina um pouco a aparência da 
bondade? Essas provas, ao mostrar ao obsidiado sua 
fraqueza, devem fazê-lo inclinar-se para a humildade.
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Algumas respostas
3. A obsessão que impede um médium de obter as 

comunicações que deseja é sempre um sinal de 
indignidade de sua parte?

• “Não disse que é um sinal de indignidade, mas que há 
obstáculos a algumas comunicações; é para retirar os 
obstáculos que tem nele que deve se empenhar; sem 
isso, suas preces, suas súplicas não farão nada. Não 
basta a um doente dizer ao seu médico: dai-me saúde; 
eu quero passar bem; o médico não pode nada se o 
doente não faz o que é necessário.”
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Algumas respostas

• 4. A impossibilidade de se comunicar com 
alguns Espíritos seria assim uma espécie de 
punição?

• “Em alguns casos, isso pode ser uma 
verdadeira punição, como a oportunidade de 
se comunicar com eles é uma recompensa 
que deveis vos esforçar por merecer.”
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Algumas respostas

• 5. Não se pode combater também a influência 
dos maus Espíritos moralizando-os?

• “Sim, mas é o que não se faz e o que não se 
pode deixar de fazer, porque muitas vezes é 
uma tarefa que vos é dada e que deveis realizar 
caridosa e religiosamente. Por meio de sábios 
conselhos, pode-se encaminhá-los ao 
arrependimento e apressar seu adiantamento.”
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TRILHAS DA LIBERTAÇÃO
Manoel Philomeno/Divaldo

As quatro “legítimas verdades” 
1)O homem é um animal sexual que 

compraz no prazer. Deve ser 
estimulado ao máximo, até a 
exaustão, aproveitando-se-lhe as 
tendências, e, quando ocorrer o 
cansaço, levá-lo aos abusos as 
aberrações
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TRILHAS DA LIBERTAÇÃO
Manoel Philomeno/Divaldo

As quatro “legítimas verdades” 
2) O narcisismo é filho predileto do 

egoísmo e pai do orgulho. 
Fomentar o campeonato da 
presunção nas modernas escolas do 
espiritualismo, ensejando a 
fascinação, (...) 
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TRILHAS DA LIBERTAÇÃO
Manoel Philomeno/Divaldo

As quatro “legítimas verdades” 
3) O poder tem a prevalência em a 

natureza humana.(...) O poder é 
alçapão que não poupa quem quer 
que lhe caia na trampa  
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TRILHAS DA LIBERTAÇÃO
Manoel Philomeno/Divaldo

As quatro “legítimas verdades” 
4) O dinheiro que compra vidas e 

escraviza almas será outro 
excelente recurso decisivo. A 
ambição da riqueza, mesmo que 
mascarada, supera a falsa 
humildade, e o conforto 
amolenta o caráter, 
desestimulando os sacrifícios.
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TRILHAS DA LIBERTAÇÃO
Manoel Philomeno/Divaldo

Orientação do Dr. Carneiro de Campos 
(Espírito):

“Precatem-se, os Servidores do Bem das 
ciladas ultrizes do mal que tem raízes no 
coração e estejam advertidos. Suportem 
o cerco das tentação com estoicismo e 
paciência, certos de que o Pai não lhes 
negará socorro nem proteção, 
propiciando-lhes o que seja mais 
importante e oportuno. (...)
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TRILHAS DA LIBERTAÇÃO
Manoel Philomeno/Divaldo

Quando influenciados pelos assessores 
dos Gênios (das trevas), mantenham-se 
intimoratos nos ideais abraçados. A 
vitória tem a grandeza da dimensão 
da luta travada.”
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TORMENTOS DA OBSESSÃO 
Manoel Philomeno/Divaldo

 Reunimos nesta presente Obra, várias 
experiências que vivenciamos no 
Hospital Esperança em nossa esfera 
espiritual no qual se encontram 
inúmeros irmãos falidos e 
comprometidos com o seu próximo, 
em lamentáveis estados de 
perturbação (...)
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TORMENTOS DA OBSESSÃO 
Manoel Philomeno/Divaldo

 Neste Nosocômio espiritual encontram-
se recolhidos especialmente pacientes 
que foram espiritistas fracassados, 
graças à magnamidade do Benfeitor 
Eurípedes Barsanulfo que o ergueu, 
dando-lhe condição de santuário para 
a saúde mental e moral, (...)
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TORMENTOS DA OBSESSÃO 
Manoel Philomeno/Divaldo

É de surpreender que muitas pessoas 
tomem conhecimento da realidade , 
dos mecanismos libertadores da vida, 
e, não obstante, optem pela escuridão 
da conduta, derrapando em 
compromissos insanos, que as levam a 
derrapar nas terríveis alucinações que 
se prolongam por largo período (...)

48



            Novas formas de obsessão ao 
trabalhador espírita...

- Você deve se dedicar mais à família!
- Estamos cansados. Trabalhamos demais!
- Já dei a minha contribuição na Casa Espírita. Vou 

deixar lugar para os outros trabalhar
- Apego ao ‘cargo’
- Aqui ninguém reconhece meu valor. Vou me afastar!
- Todos tem inveja de mim. Estão me boicotando!

 CUIDADO! Obsessão à vista!
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PRECE PARA OS MÉDIUNS
 Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 28/item 10- Allan Kardec

Deus onipotente, permite que os bons Espíritos me 
assistam na comunicação que solicito. Preserva-me da 
presunção de me julgar resguardado dos Espíritos 
maus; do orgulho que me induza em erro sobre o valor 
do que obtenha; de todo sentimento oposto à caridade 
para com outros médiuns. 

Se cair em erro, inspira a alguém a idéia de me advertir 
disso e a mim, a humildade que me faça aceitar 
reconhecido a crítica e tomar como endereçados a 
mim mesmo, e não aos outros, os conselhos que os 
bons Espíritos me queiram ditar. 50



PRECE PARA OS MÉDIUNS
 Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 28/item 10- Allan Kardec

Se for tentado a cometer abuso, no que quer que 
seja, ou a me envaidecer da faculdade que te 
aprouve conceder-me, peço que me retires, de 
preferência a consentires seja ela desviada do 
seu objetivo providencial, que é o bem de todos 
e o meu próprio avanço moral.
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