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FONTES DE PESQUISA:FONTES DE PESQUISA:

Obras da Codificação:Obras da Codificação:

• O LIVRO DOS ESPÍRITOS: questões 456 a 
483;

• A GÊNESE: Capítulo XIV, item 15, 45 a 49;

• O EVANGELHO SEGUNDO O ESPIRITISMO: 
Capítulo XXVIII, item 20;

• O LIVRO DOS MÉDIUNS: Capítulo XXIII;

• Obras Póstumas: § 7º.



O Livro dos Médiuns: O Livro dos Médiuns: conteúdoconteúdo

            Ensino especial dos Espíritos sobre a Ensino especial dos Espíritos sobre a teoriateoria  
de todos os de todos os gêneros de manifestaçõesgêneros de manifestações, os , os 
meios de meios de comunicaçãocomunicação  com o mundo invisível,  com o mundo invisível, 
o desenvolvimento da o desenvolvimento da mediunidademediunidade, as , as 
dificuldadesdificuldades  e os  e os tropeçostropeços  que se podem  que se podem 
encontrar na encontrar na práticaprática  do espiritismo do espiritismo  
constituindo o seguimento d’ constituindo o seguimento d’ O Livro dos O Livro dos 
EspíritosEspíritos..



O Livro dos Médiuns: O Livro dos Médiuns: a quem se destinaa quem se destina??

            Como repositório de instrução prática, Como repositório de instrução prática, 
portanto, portanto, a nossa obra não se destinaa nossa obra não se destina  
exclusivamente aos médiuns, mas a todos exclusivamente aos médiuns, mas a todos 
os que estejam em condições de ver e os que estejam em condições de ver e 
observar os fenômenos espíritas. observar os fenômenos espíritas. 

(O Livro dos Médiuns – Introdução) (O Livro dos Médiuns – Introdução) 



Cap. I: Cap. I: Há Espíritos?Há Espíritos?

            Tomamos, conseguintemente, por Tomamos, conseguintemente, por 
ponto de partidaponto de partida, a existência, a , a existência, a 
sobrevivência e a individualidade da sobrevivência e a individualidade da 
alma.alma.

(O Livro dos Médiuns – Primeira Parte – Noções Preliminares) (O Livro dos Médiuns – Primeira Parte – Noções Preliminares) 



Cap. I: Cap. I: Há Espíritos?Há Espíritos?

- que a sua - que a sua naturezanatureza difere da do corpo; difere da do corpo;

- que goza da - que goza da consciênciaconsciência de si mesma; de si mesma;

- que essa - que essa almaalma  vaivai para  para algumaalguma  parteparte..

(O Livro dos Médiuns – Primeira Parte – Noções Preliminares) (O Livro dos Médiuns – Primeira Parte – Noções Preliminares) 



Cap. I: Cap. I: Há Espíritos?Há Espíritos?

Resta agora a questão de saber se o Espírito pode Resta agora a questão de saber se o Espírito pode 
comunicar-secomunicar-se  com o homem, isto é, se pode com  com o homem, isto é, se pode com 
este trocar ideias. Por que não? este trocar ideias. Por que não? 

Que é o Que é o homemhomem, senão , senão umum   EspíritoEspírito  aprisionado  aprisionado 
num corpo? Por que não há de o Espírito livre se num corpo? Por que não há de o Espírito livre se 
comunicar com o Espírito cativo, como o homem comunicar com o Espírito cativo, como o homem 
livre com o encarcerado?livre com o encarcerado?

(O Livro dos Médiuns – Primeira Parte – Noções Preliminares) (O Livro dos Médiuns – Primeira Parte – Noções Preliminares) 



                Todos os dias a experiência Todos os dias a experiência 
nos traz a confirmação de que nos traz a confirmação de que 
as dificuldades e os as dificuldades e os 
desenganos, com que muitos desenganos, com que muitos 
topam na prática do topam na prática do 
Espiritismo, Espiritismo, se originam da se originam da 
ignorânciaignorância  dos princípios desta  dos princípios desta 
ciência.ciência.

(O Livro dos Médiuns – Introdução) (O Livro dos Médiuns – Introdução) 

Importância do estudo sérioImportância do estudo sério



Cap. III:Cap. III: Do Método Do Método

                Dissemos que o Espiritismo é toda uma Dissemos que o Espiritismo é toda uma 
ciência, toda uma filosofia. ciência, toda uma filosofia. 

                Quem, pois, seriamente queira conhecê-loQuem, pois, seriamente queira conhecê-lo  
deve, como primeira condição, dispor-se a deve, como primeira condição, dispor-se a um um 
estudo sérioestudo sério  e persuadir-se de que ele não pode,  e persuadir-se de que ele não pode, 
como nenhuma outra ciência, ser aprendido a como nenhuma outra ciência, ser aprendido a 
brincar. brincar. 



Cap. III:Cap. III: Do Método Do Método

- começar pela teoria;- começar pela teoria;

- mediante uma explicação racional; - mediante uma explicação racional; 

- convicção  pelo raciocínio;- convicção  pelo raciocínio;

- é por experiência que dizemos consistir o - é por experiência que dizemos consistir o 
melhor métodomelhor método  de ensino espírita em se  de ensino espírita em se dirigirdirigir, , 
aquele que ensina, antes à aquele que ensina, antes à razão razão do que aos do que aos 
olhos.olhos.



Da ação dos Espíritos Da ação dos Espíritos 
sobre a matéria sobre a matéria 

(cap I – 2ª Parte)(cap I – 2ª Parte)

(O L M  – Segunda Parte – Das Manifestações Espíritas) (O L M  – Segunda Parte – Das Manifestações Espíritas) 



há no homem três componentes: há no homem três componentes: 

1º, 1º, a alma, ou Espíritoa alma, ou Espírito, princípio inteligente, onde , princípio inteligente, onde 
tem sua sede o senso moral; tem sua sede o senso moral; 

2º, 2º, o corpoo corpo, invólucro grosseiro, material, de que , invólucro grosseiro, material, de que 
ele se revestiu temporariamente, em cumprimento ele se revestiu temporariamente, em cumprimento 
de certos desígnios providenciais;de certos desígnios providenciais;

3º, o 3º, o perispíritoperispírito, envoltório fluídico, semimaterial, , envoltório fluídico, semimaterial, 
que serve de ligação entre a alma e o corpo.que serve de ligação entre a alma e o corpo.

(O Livro dos Médiuns – Cap. I – 2ª parte: cap. IV - item 54) (O Livro dos Médiuns – Cap. I – 2ª parte: cap. IV - item 54) 



ESPÍRITO

PLANO 
MATERIAL

PLANO 
ESPIRITUAL

CORPO FÍSICO

PERISPÍRITOPERISPÍRITO

PERISPÍRITOPERISPÍRITO

Há no homem três componentesHá no homem três componentes

Desenho: www.carlosparchen.net



              O O perispíritoperispírito, para nós outros Espíritos , para nós outros Espíritos 
errantes, é o errantes, é o agenteagente  por meio do qual nos  por meio do qual nos 
comunicamos convoscocomunicamos convosco, quer indiretamente, pelo , quer indiretamente, pelo 
vosso corpo ou pelo vosso perispírito, quer vosso corpo ou pelo vosso perispírito, quer 
diretamente, pela vossa alma; donde, infinitas diretamente, pela vossa alma; donde, infinitas 
modalidades de médiuns e de comunicações.modalidades de médiuns e de comunicações.

(O Livro dos Médiuns – cap. IV - item 51) (O Livro dos Médiuns – cap. IV - item 51) 

DINÂMICA DA  COMUNICAÇÃODINÂMICA DA  COMUNICAÇÃO



              O Para nos servirmos de uma comparação O Para nos servirmos de uma comparação 
material, diremos que material, diremos que é o fio elétrico condutor, é o fio elétrico condutor, 
que serve para a recepção e a transmissão do que serve para a recepção e a transmissão do 
pensamento pensamento (...)(...)
  (O Livro dos Médiuns – cap. I - item 54) (O Livro dos Médiuns – cap. I - item 54) 

DINÂMICA DA  COMUNICAÇÃODINÂMICA DA  COMUNICAÇÃO



DINÂMICA DA  COMUNICAÇÃODINÂMICA DA  COMUNICAÇÃO

Desenho: www.carlosparchen.net

atmosfera atmosfera 
fluídico-fluídico-

perispiritual perispiritual 
comumcomum

O LM item 203:O LM item 203: para que o Espírito possa se comunicar preciso é  para que o Espírito possa se comunicar preciso é 
que haja entre ele e o médium relações fluídicasque haja entre ele e o médium relações fluídicas..



A OBSESSÃOA OBSESSÃO



O Livro dos Médiuns: O Livro dos Médiuns: definiçãodefinição  dede  obsessãoobsessão

(...) o (...) o domíniodomínio  que alguns Espíritos logram  que alguns Espíritos logram 
adquirir sobre certas pessoas. Nunca é adquirir sobre certas pessoas. Nunca é 
praticada senão pelos praticada senão pelos Espíritos inferioresEspíritos inferiores, que , que 
procuram dominar.procuram dominar.

(O Livro dos Médiuns – item 237) (O Livro dos Médiuns – item 237) 



FASES DO PROCESSO OBSESSIVOFASES DO PROCESSO OBSESSIVO

  Aceitação (abertura)Aceitação (abertura): o início da 
ação sempre depende da aceitação 
do encarnado.

  EnvolvimentoEnvolvimento: do simples assédio 
até o completo domínio (a 
intensidade aumenta se houver 
receptividadereceptividade).   



NÍVEIS DAS OBSESSÕES NÍVEIS DAS OBSESSÕES (grau de constrangimento)(grau de constrangimento)

SimplesSimples

          Influência que de Influência que de forma sutilforma sutil   constrangeconstrange  a  a 
pessoa a praticar atos ou pensamentos pessoa a praticar atos ou pensamentos 
diferentes do que normalmente possui (diferentes do que normalmente possui (não há não há 
domíniodomínio).).

            Vinculação mentalVinculação mental  –  – parceria parceria (mesmos (mesmos 

gostos, companhias mentais)gostos, companhias mentais)..

(O Livro dos Médiuns – item 238) (O Livro dos Médiuns – item 238) 



FascinaçãoFascinação
        O obsessor não anula a vontade O obsessor não anula a vontade perturbaperturba o  o 
raciocínioraciocínio. . 

        O Espírito tem a O Espírito tem a artearte  de lhe  de lhe inspirar inspirar 
confiança cega,confiança cega,  que o impede de ver o  que o impede de ver o 
embuste e de compreender o absurdo do que embuste e de compreender o absurdo do que 
escreve, ainda quando esse absurdo salte aos escreve, ainda quando esse absurdo salte aos 
olhos de toda gente.olhos de toda gente.

NÍVEIS DAS OBSESSÕES NÍVEIS DAS OBSESSÕES (grau de constrangimento)(grau de constrangimento)

(O Livro dos Médiuns – item 239) (O Livro dos Médiuns – item 239) 



FascinaçãoFascinação
        Daí o consistir a sua tática, quase sempre, em Daí o consistir a sua tática, quase sempre, em 
inspirar ao seu intérprete o inspirar ao seu intérprete o afastamento afastamento de de 
quem quer que lhe possa abrir os olhos.quem quer que lhe possa abrir os olhos.

SeduçãoSedução mental mental sobre os desejos ocultos (ação sobre os desejos ocultos (ação 
que que favorecefavorece ou  ou estimulaestimula)).    

NÍVEIS DAS OBSESSÕES NÍVEIS DAS OBSESSÕES (grau de constrangimento)(grau de constrangimento)

(O Livro dos Médiuns – item 239) (O Livro dos Médiuns – item 239) 



Obsessão simples x FascinaçãoObsessão simples x Fascinação
Na primeira:Na primeira:  o Espírito que se agarra à pessoa  o Espírito que se agarra à pessoa 
não passa de um importuno pela sua não passa de um importuno pela sua 
tenacidade (...). tenacidade (...). 

Na segunda: Na segunda: o Espírito (...) toma de um falso o Espírito (...) toma de um falso 
aspecto de virtude. (...) caridade, humildade, aspecto de virtude. (...) caridade, humildade, 
amor de Deus lhe servem como que de carta de amor de Deus lhe servem como que de carta de 
crédito (...)crédito (...)

NÍVEIS DAS OBSESSÕES NÍVEIS DAS OBSESSÕES (grau de constrangimento)(grau de constrangimento)

(O Livro dos Médiuns – item 239) (O Livro dos Médiuns – item 239) 



SubjugaçãoSubjugação

É uma constrição que É uma constrição que paralisaparalisa a  a vontadevontade. . 
Numa palavra: o paciente fica sob um Numa palavra: o paciente fica sob um 
verdadeiro verdadeiro jugojugo..

--MoralMoral: forte domínio da : forte domínio da mente mente 
(hipnose).(hipnose).

--CorporalCorporal: Espírito atua sobre os órgãos : Espírito atua sobre os órgãos 
materiais e provoca movimentos materiais e provoca movimentos 
involuntários.involuntários.

NÍVEIS DAS OBSESSÕES NÍVEIS DAS OBSESSÕES (grau de constrangimento)(grau de constrangimento)

(O Livro dos Médiuns – item 240) (O Livro dos Médiuns – item 240) 



 São Espíritos inferiores.

QUEM SÃO OS OBSESSORES?QUEM SÃO OS OBSESSORES?

 Não são seres diferentes de nós;

 Não são predestinados ao mal;

 Pode ser alguém que privou de nossa 
convivência e até da nossa intimidade.

  É um ser doente. É infeliz tanto quanto É um ser doente. É infeliz tanto quanto 

a sua vítima a sua vítima (ser carente, solitário)(ser carente, solitário)..



CAUSAS DAS OBSESSÕESCAUSAS DAS OBSESSÕES

a) Desejo de vingança;a) Desejo de vingança;

b) Desejo (prazer) de fazer o mal;b) Desejo (prazer) de fazer o mal;

c) Por ódio ou inveja do bem;c) Por ódio ou inveja do bem;

d) Se aproveitarem da fraqueza moral de certos d) Se aproveitarem da fraqueza moral de certos 
indivíduos, que eles sabem incapazes de lhes indivíduos, que eles sabem incapazes de lhes 
resistirem. resistirem. 

          As causas da obsessão variam, de acordo As causas da obsessão variam, de acordo 
com o caráter do Espírito.com o caráter do Espírito.

(O Livro dos Médiuns – item 245) (O Livro dos Médiuns – item 245) 



OBSESSOR SEM MALDADEOBSESSOR SEM MALDADE

          Nem todo o Espírito Nem todo o Espírito tem tem 

consciênciaconsciência  do mal que está  do mal que está 

praticando. praticando. 

          Muitos Muitos agemagem   porpor   amoramor, , por por 

zelozelo, pensando , pensando ajudarajudar  ou  ou 

querendo apenas querendo apenas ficar juntoficar junto do ser  do ser 

querido.querido.
(O Livro dos Médiuns – item 246) (O Livro dos Médiuns – item 246) 



Tratamento da obsessão: DesobsessãoTratamento da obsessão: Desobsessão

Evangelizar o 
obsidiado e o 

obsessor.

Imagem: Revista Internacional de Espiritismo – 06.2001Imagem: Revista Internacional de Espiritismo – 06.2001

(O Livro dos Médiuns – (O Livro dos Médiuns – 
item 249) item 249) 



Auxílio para Auxílio para 
o obsessor o obsessor 



Benevolência e OraçãoBenevolência e Oração

          Quanto ao Espírito obsessor, por Quanto ao Espírito obsessor, por 
mau que seja, deve tratá-lo com mau que seja, deve tratá-lo com 
severidade, mas com severidade, mas com benevolênciabenevolência  e  e 
vencê-lo pelos bons processos, vencê-lo pelos bons processos, orando orando 
por elepor ele. . 

(O Livro dos Médiuns – item 249)(O Livro dos Médiuns – item 249)



Auxiliar o ObsessorAuxiliar o Obsessor

  Orar por ele;Orar por ele;

  Ler o Evangelho;Ler o Evangelho;

  Lembrar que enquanto se vincula à Lembrar que enquanto se vincula à 
vítima, está perdendo tempo em cuidar vítima, está perdendo tempo em cuidar 
de si mesmode si mesmo..

  Que o sofrimento que passa poderia Que o sofrimento que passa poderia 
ser evitado.ser evitado.

Torná-lo amigo!Torná-lo amigo!



Auxílio para Auxílio para 
o obsidiado o obsidiado 



Aqui vai um exemplo notável, que pode Aqui vai um exemplo notável, que pode 
servir para instrução de todos:servir para instrução de todos:

(O Livro dos Médiuns – item 252)(O Livro dos Médiuns – item 252)

Nenhum conselho melhor lhes posso dar do que Nenhum conselho melhor lhes posso dar do que 
o de dizer-lhes que desçam ao fundo de suas o de dizer-lhes que desçam ao fundo de suas 
consciências, para se confessarem a si mesmas e consciências, para se confessarem a si mesmas e 
verificarem se sempre praticaram o amor do verificarem se sempre praticaram o amor do 
próximo e a caridadepróximo e a caridade. (Espírito Superior). (Espírito Superior)



Aqui vai um exemplo notável, que pode Aqui vai um exemplo notável, que pode 
servir para instrução de todosservir para instrução de todos

(O Livro dos Médiuns – item 252)(O Livro dos Médiuns – item 252)

Não falo da caridade que consiste em dar e Não falo da caridade que consiste em dar e 
distribuir, mas da distribuir, mas da caridade da línguacaridade da língua; pois, ; pois, 
infelizmente, elas não sabem conter as suas (...) infelizmente, elas não sabem conter as suas (...) 
Gostam muito de Gostam muito de maldizer do próximomaldizer do próximo  (...) e o  (...) e o 
Espírito que as obsidia toma sua desforra, Espírito que as obsidia toma sua desforra, 
porquanto, em vida, foi para elas um burro de porquanto, em vida, foi para elas um burro de 
carga. Pesquisem na memória e logo descobrirão carga. Pesquisem na memória e logo descobrirão 
quem ele é. (Espírito Superior)quem ele é. (Espírito Superior)



Auxílio para o ObsidiadoAuxílio para o Obsidiado

          Ressalta do que fica dito um Ressalta do que fica dito um 
ensinamento de grande alcance: que as ensinamento de grande alcance: que as 
imperfeições moraisimperfeições morais  dão azo à ação do  dão azo à ação do 
Espíritos obsessores e que o mais Espíritos obsessores e que o mais 
seguro meio de a pessoa se livrar deles seguro meio de a pessoa se livrar deles 
é é atrair os bons pela prática do bematrair os bons pela prática do bem..

(O Livro dos Médiuns – item 252)(O Livro dos Médiuns – item 252)



Desobsessão no Centro EspíritaDesobsessão no Centro Espírita

- atendimento fraterno;- atendimento fraterno;

-  passe (transfusão de energias);passe (transfusão de energias);

-  água magnetizada;água magnetizada;

-  palestras públicas;palestras públicas;

-  estudo / trabalho.estudo / trabalho.

Atendimento Espiritual no Centro EspíritaAtendimento Espiritual no Centro Espírita



Nem tudo é culpa dos EspíritosNem tudo é culpa dos Espíritos

          Cumpre, todavia, se não atribuam à Cumpre, todavia, se não atribuam à 
ação direta dos Espíritos todas as ação direta dos Espíritos todas as 
contrariedades que se possam contrariedades que se possam 
experimentar, as quais, experimentar, as quais, não raro, não raro, 
decorrem da incúria, ou da decorrem da incúria, ou da 
imprevidênciaimprevidência..

(O Livro dos Médiuns – item 253)(O Livro dos Médiuns – item 253)



Caso do AgricultorCaso do Agricultor

"A mortalidade ou as enfermidades do "A mortalidade ou as enfermidades do 
gado desse homem provêm de que seusgado desse homem provêm de que seus

currais estão infetados e ele não os currais estão infetados e ele não os 
repararepara, porque custa dinheiro.", porque custa dinheiro."

(O Livro dos Médiuns – item 253)(O Livro dos Médiuns – item 253)



Tratamento da obsessão: DesobsessãoTratamento da obsessão: Desobsessão

Evangelizar o obsidiado e o 
obsessor.



Desobsessão: Desobsessão: Reforma ÍntimaReforma Íntima

PENSAR

SENTIR

AGIR

Perdão

Benevolência

Indulgência

Sucesso = Salvação = Felicidade



Imagem: Revista Internacional de Espiritismo – 12.2001Imagem: Revista Internacional de Espiritismo – 12.2001

        Vinde a mim Vinde a mim 

todos vós que todos vós que 

estais aflitos e estais aflitos e 

sobrecarregados, sobrecarregados, 

que eu vos que eu vos 

aliviarei. aliviarei. 

(Mt. 11,28).(Mt. 11,28).
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