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A Influência Espiritual

 “Se não crerdes, não entendereis.”
(Isaías, VII, 9.)

 “A fé procura, o intelecto encontra.”
(Comentário de Santo Agostinho a Isaías, VII, 9,               

De Trinitate, XV, ii 2-3.)



A Influência Espiritual

 Influência: do latim influentia.

 Ação de uma pessoa ou de uma coisa sobre 
outra.

 Ascendência, autoridade, poder.

 Grande Dicionário Larousse Cultural



Espiritual: do latim spiritualism.
Que é da natureza do espírito.

 Espírito: do latim spiritus.
 Princípio imaterial, alma, parte 

incorpórea do ser humano, em 
oposição ao corpo, à matéria.

 Ser imaterial, assombração, fantasma.
 Ser imaginário, como os duendes, os 

gênios, os silfos, os gnomos, etc.
 Grande Dicionário Larousse Cultural



Há Espíritos?

 A dúvida, no que concerne  à 
existência dos Espíritos, tem como 

causa primária a ignorância acerca da 
verdadeira natureza deles.

 Seja qual for a idéia que dos Espíritos 
se faça, a crença neles 
necessariamente se funda na 
existência de um princípio inteligente 
fora da matéria. O Livro dos Médiuns, Cap. I, item 1.



De par com os pensamentos que nos são próprios, 
outros haverá que nos sejam sugeridos?        LE 460

 “Vossa alma é um Espírito que pensa. 
Não ignorais que, freqüentemente, 

muitos pensamentos vos acodem a um 
tempo sobre o mesmo assunto e, não 

raro, contrários uns aos outros.       
Pois bem! No conjunto deles, estão 

sempre de mistura os vossos com os 
nossos. Daí a incerteza em que vos 

vedes. É que tendes em vós duas 
idéias a se combaterem.”



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.” 

 O Livro dos Espíritos, questão 459.



Os Espíritos se afeiçoam de preferência a 
certas pessoas? LE 484

 “Os bons Espíritos simpatizam com 
os homens de bem, ou susceptíveis 
de se melhorarem. Os Espíritos 
inferiores com os homens viciosos,  
ou que podem tornar-se tais.          
Daí suas afeições, como 
conseqüência da conformidade dos 
sentimentos.” 



Os Espíritos que procuram atrair-nos para o mal se 
limitam a aproveitar as circunstâncias em que nos 
achamos, ou podem criá-las? LE 472

 “Aproveitam as circunstâncias 
ocorrentes, mas também 
costumam criá-las, impelindo-
vos, mau grado vosso, para 
aquilo que cobiçais. (...)”  



Obsessão: do latim obsessione

 Impertinência, perseguição, 
vexação. 

Preocupação com determinada 
idéia, que domina doentiamente o 
espírito, e resultante ou não de 
sentimentos recalcados; idéia fixa; 
mania.

 Novo Dicionário da Língua Portuguesa – Aurélio B. de H. Ferreira



O que é a 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.”

 ESE, cap. XXVIII, item 81.



Modo de Ação do Obsessor

 “Sutilmente, a princípio, em delicado processo 
de hipnose, a idéia obsidente penetra a mente 
do futuro hóspede que, desguardado das 
reservas morais necessárias (...) começa a dar 
guarida ao pensamento infeliz, incorporando-o 
às próprias concepções e traumas que vêm do 
passado, através de cujo comportamento cede 
lugar à manifestação ingrata e dominadora da 
alienação obsessiva.” Manoel Philomeno de Miranda

 Sementes de Vida Eterna, Diversos/DPF, cap.30.   



O Processo Obsessivo

 “Justapondo-se sutilmente cérebro a 
cérebro, mente a mente, vontade
dominante sobre vontade que se deixa 
dominar, órgão a órgão, através do 
perispírito pelo qual se identifica com o 
encarnado, a cada cessão feita pelo 
hospedeiro, mais coercitiva se faz a 
presença do hóspede, que se torna 
parasita insidioso...”

 Nos Bastidores da Obsessão – Manoel P. Miranda/DPF



Gradação das Obsessões:

Simples ou Influenciação

Fascinação

Possessão ou Subjugação



Parasitose → Vampirismo

O encarnado entrega-se 
inconscientemente ao desencarnado, 
que passa a lhe controlar a existência, 
resultando numa adaptação 
progressiva ao obsessor, sem 
considerar os riscos e perdas a que se 
expõe, comprometendo a própria vida.

 A Obsessão e suas Máscaras, Marlene Nobre, cap. 8 e 12.



Tratamento das Obsessões

 “O tratamento de obsessões (...) não é 
trabalho excêntrico, em nossos círculos 
de fé renovadora. Constitui 
simplesmente a continuidade do 
esforço de salvação aos transviados de 
todos os matizes, começando nas 
luminosas mãos de Jesus.”

 Pão Nosso – Emmanuel/Chico Xavier, cap. 175.



A Terapêutica Espírita:

 O valor da prece;
 A necessidade da reforma íntima;
 A ação do pensamento;
 O poder da vontade;
 A terapia da caridade;
 Os recursos espíritas: esclarecimento ao 

obsidiado, orientação à família, fluidoterapia, 
O Evangelho no Lar e a desobsessão.

 Obsessão Desobsessão – Suely Caldas Schubert



O Processo de Autodesobsessão

 “No que diz respeito ao 
problema das obsessões 
espirituais, o paciente é, 
também, o agente da própria 
cura.”

 Grilhões Partidos, Manoel P. Miranda/DPF



Pode o homem eximir-se da influência dos 
Espíritos que procuram arrastá-lo ao mal?

 “Pode, visto que tais Espíritos 
só se apegam aos que, pelos 
seus desejos, os chamam, ou 
aos que, pelos seus 
pensamentos, os atraem.”   LE 467



Renunciam às suas tentativas os Espíritos cuja 
influência a vontade do homem repele?     LE 468

 “Que querias que fizessem? 
Quando nada conseguem, 
abandonam o campo. 
Entretanto, ficam à espreita de 
um momento propício, como 
gato que tocaia o rato.”



Por que meio podemos neutralizar a 
influência dos maus Espíritos?           LE 469

 “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. Guardai-vos de atender às 
sugestões dos Espíritos que vos 
suscitam maus pensamentos, que 
sopram a discórdia entre vós outros e 
que vos insuflam as paixões más. (...) 



 (...) Essa a razão por que Jesus, na 
oração dominical, vos ensinou a dizer:

“Senhor! Não nos deixeis cair 
em tentação, mas livra-nos do 

mal.” 



Saúde e Equilíbrio
“Passos da Vida”, p. 59 - Chico Xavier



1. Colocar-se sob os desígnios 
de Deus, cada dia, através da 

oração, e sustentar a consciência 
tranqüila, preservando-se contra 

idéias de culpa.



2. Dar o melhor de si mesmo no 
que esteja fazendo.



3. Manter coração e mente, 
atitude e palavra, atos e modos 

de inspiração constante do bem.



4. Servir desinteressadamente 
aos semelhantes, quanto esteja 

ao alcance de suas forças.



5. Regozijar-se com a 
felicidade do próximo.



6. Esquecer conversações e 
opiniões de caráter negativo que 

haja lido ou escutado.



7. Acrescentar pelo menos um 
pouco de alegria e esperança em 

toda pessoa com quem estiver 
em contacto.



8. Admirar as qualidades nobres 
daqueles com quem conviva, 

estimulando-os a desenvolvê-las.



9. Olvidar motivos de queixa, 
sejam quais forem.



10. Viver trabalhando e 10. Viver trabalhando e 
estudando, agindo e estudando, agindo e 

construindo, no , no próprio
burilamento e na própria burilamento e na própria 

corrigenda, de tal modo que não corrigenda, de tal modo que não 
se veja capaz de encontrar falhas se veja capaz de encontrar falhas 

prováveis e os erros possíveis prováveis e os erros possíveis 
dos outros.dos outros.



Livro Apoio 
Fraterno

Utilizado como 
manual de suporte 
nas dinâmicas do 

grupo de auto-ajuda 
Apoio Fraterno


